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SEÇÃO III
DAPITAL FEDERAL

'TERÇA - FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE :985

132.470 - L'Atelier Móveis
DEPARTAMENTO NACIONAL REVISTA DA PROPRIEDADE e N.o
Decorações Ltda.
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
N.° 132.472 - Oewaldo Colombo
N. 0 132.480 - Art Metal Inc.
N. o 132.763 - Theodor Kovac,s.
N.0 132.785 - Atina Paulista
N.° 129.978 ExigMcias
N.° 129.979 - Madil Máquinas S. A. Indústria e Comércio.
Diverso.
NP 132.996 - Nego Suat•ez
TArmos com exigênciae a cum- e Artigos Diversos Ltda.
N.0 130.122 - Eqbipainentos Marrtiecos e Carlos Cohen .
prir:
Rio. 29 de Janeiro de 1965
N. 0 83.948 - P. I.. R. Ponteia Esportivos Camelastic Ltda.
EXPEDISINTE DA SEÇÃO
N.o 130.314 - Bernard SilvareInformativos de Ruas Ltda.
Termo:
DE PESQUISAS
S.
A.
Indústein.
87.048-Trol
N.°
N. o 168.693 - privilégio de iaUnited
Aircaaft
N.°
130.418
tria
e
Comércio.
com caldas:5o
,
.
votação parasCaldeira
De 28 de janeiro d e 1905
utilisando o máximo de quantidade de
N.0 106.395 - Jobanli Gleek- Corporation.
Exigéncias:
oxigênio - requerente; Pablo Kell- shuber.
NP 130.451 - 'Paul Notei.
ater - Aguarde-se de acardo com o
N.° 130.590 - Littgi Papa e
N.0 106.982 - João Manoel de
Complementem a taxa de depó•
suou:orando n.° 1 de 1964, da Sum. Araujo Costa Neto.
Hermanu 4:olden
sito de acôrdo com a Lei n. o 4.505
teria da Indústria • parecer namoro 3
N.° 430.818 - Ari Barros Fon- de 30 de novembro de 1984 e o que
N.° 114.309 - Johu Wilson da
do 1964, doida Diretoria Geral.
tes.
Costa.
dispõe o Código da Propriedade In•
1°24 Maria dos Santos Pilho - ao
N.° 130.805 - Buris Herma-na dustrial em aeus arta. 212 e 221.
NP 171.800 - Indústria Tap p podido do nomeacio para seu prepow- tett; Atlantida S. A. I. T. A.
Figife.
NP 325.183 - M. Aquino Fio
- to o Sr. Plinio Rohan Gaviko - DoN.° 130.984 - Elias Constant¡- lho.
N.0 119.181 - Dilbrema S. A. no Yani.
111.° 384.279 - The Slierwja
Cia. Brasileira de Novidades Do- Engenharia Indústria e Convir*.
N.0 131.016 - Luiz Tobaldini. Willjams Company.
Provepa
Cia.
N.°
119.462
/eiras - no pedido de caducidade
N. o 131.017 - Edeniur Martins.
N.° 384.478. - Tipografia Mo
da marca -- 209:045 -- marca: Eht. Paulista de Promoções e Vendas.
N. 0 ,131.039 - Sebastião Lago. Miguel Ltda.
N.° 121.098 - Luigi Paoli.
MOR -n Conformo despacho de OU.
N. o
- Indústrias Vil'
.°3
8 97.5243
A.
N.o 121.512 - Passos& Passos. Rue. 131:192 - Elemar de La
MO do registro 98.983: foi o prelares
Waldemiro
GolN.
0
123.155
sente doodlarado cadueo.
N. o 131.248 - I. R. C. United
Indústrias Vil.
Miau.
N.° 191.417 - lOnaldo Gabo.
2'1(38
1
8. 91. 12g
. '33
N.o 124.082 - Daie Toyoda.
N.° 131.540 - Bittencourt BerN. o 405.238 - Gentil de Oli•
N. 0 124.729 - Pau/ J. Seigin. tulueej.
Miado de Patentes
veira.
N.° 124.797 - Montecatini SoN. o 416.928 - Hilda da Silva
N.0 131.590 - Angelo Mileso.
oieta Generale Per L'Indusfria mj,
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.° 131.611 - Douglas Canxto. Perefra Pederneiras.
neraria e Chinnica•
N. 0 420.785 - Aktiengesellschaft
N.° 131.740 - Francisco Pirea
N.0 125.222 - Emile progin.
Privilégio de invenção defeFur Zink Industrie Vormals Wi•
/NP 125.188 --- Mamas do Bra- de Camargo.
rido:
N.o 131.758 - Divulgadora Li- lheim Grillo.
sil S. A. Fibras e Cartonagem.
N.° 422.856 - Auto Viação Na..
N.0 125.396 -• A. G. Spalding. der Ltda.
De 28 de janeiro de 1965
N.° 131.835 - Odenath • Guiana- ções Unidas Ltda,
& Bros Inc.
N. o 125.506 - Indústria de Ar- cães.
N.° 124.504 - Máquina de esN.° 428.265 - D. Z. Artes ta- •
• N.° 131.799 - Douglas Calixto. Tujt.pda.
()rever - Sperry Rand Corporation tefatos ElásLicos Polvo Ltda.
N.0 131.900 - Dober & Cia. LiN.0 '127.056 - Zeusul InstruN. o 130.662 - Painel Carbiante
o 42a
d 4..790 - Palacio dos Lua..,
mitada.
mentos e Máquinas Ltda.
- Pedro Machado Filho.
Ires
u
N.
N.°
132.978
N.° 127.074 - Cerâmica SanitáDouglas Calixto.
N.o 424.895.- S. J. Degani.
N.0 132.079 . - Dou gl as Ca/ixto.
Modelo de utilidade deferido: ria porcento S. A.
N.° 425.785 - Laboratório Tor.
N.° 132.083 - Sergio Rabassini. res S. A.
N.° 127.651 - Muita ConstruN.0 .116.662 - Fixador de obje- tora
N. o 132.251 - Dr. Carlos Papa.
e Administradora S. A.
N. 0 -437.056 - Mallen S. A. In.
tas em máquinas de gravar caneN. o 132.265 - Leonildo Silva ~iria e CoTOrelo.
N.0
127.663
Vicente
Peixoto.
tas - Carlos Henrique Lisbõa KroMonteiro.
N.0 12'7.872 - Shoji
nauer.
N.° 132.278 - Fausto Rafael EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
128.196 .- Indústria de MaN.0 124.117 Urna salda de ba- lasN.°
Trambusti.
Brasil
Ltda.
TRANSFERENCIA E LICENÇA
•
nho principalmente para homens e
rapares - Oliveira & Harger Ltda.
N.° 132.304 - Gérard Loeb.
N. 128..130 - Deodato de FranUso Autorisado de Marcas
N.0 132.321 - Albertinho Roça Mello.
Rio.
28 da janoiro de 1965
Desenho eu modela industrial
Luiz
Machado
N. o 128.663 - Indústria de Pa- drigues Costa Real e
deferido:
de Sá .
pelão e Caixas Andrade S. A..
(Artigo 147, Parágrafcs 1.0 e 2.° do
N•o 132.439 - L'Atelier Móveis Código da Propriedade Industrial)
JoQ4 Afono FerN. o '128.6a4
N.° 118.8:s2 - Niivo modelo de
e
Decorações
Ltda.
máquina hel oerafira Illaquinas rejra.
N o 132.440 - L'Atelier Móveis Por despacho do Sr. Chefe da Se.
N° 128.692 - Rom p o-as ValiTecnicopex do Brasil Ltda.
e Decorações Ltda.
çaio foi mandado averbar o contrato
N.° 127.070 - NU° modelo de konjs.
No. 132.444. 132.141, 132.442 de exploragio da marca - Naferon
lavatório cum coluna - Cerâmica N.o 128.774 - Incan Incondes132.445
L'Atelier
Móveis
e
e
- número 272.742, constante do cito
cento Técnico Idustrial . Lida.
Sanitária Porcento S. A.
NP 129.484 - Lares Cavazzini. Decorações Ltda.
oht abaixo, de propriedade de: Par.
NP 127.071 - Original modelo
N.0 132.465 - &lendas stoffol ka Davis & Company - estabeleciN.o 128.891 - Lucia Izaguire
de hida - Cerâmica Santára,„ Porde Lema.
da nos Estados Unidos da. América as
celte S.â A.
Mulholland.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

INDUSTRIAL •
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— As Repartiçõei -Públicas 'deverão remeter o expedlecte
destinado à publicação -nas
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE-BRITOPEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
CHEFE DO saavicci oa PUBLICAÇÕES
casara OA saçÃo Da REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÂÊS
— As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes à. matéria retribuida, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, de.
•ação a;
verão ser formuladas por es••oto do pobéloldaa• do expediam. da poportornont..
crito, à Seção de Redação, das
Noolonw CC Propelodade Induotrlat d. miniaale
9 às 17,30 horas,_no máximo
Cc Indemtrio o Cornárcloaté 72 horas após a salda dos
Irnpreseo nas oficinas co Departamento de (morenas Nacional
órg 'dos oficiais.
- Os originais deverão ser
RAS
. ASSINATU
dactilografados e autentieciAos,
ressalvadas, por quem 'de di- HEPARTIOES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
reito, rasuras e emendas.
Capital e Interior:
Capital e Interior: •
— Excetuadas as para o
600,00 Semestre . . . Cr$
450,00
exterior, que serão sempre Semesqre . . . Cr$
Cr$
1.200,00
Ano
Ano
Cr$
900.00
anuais, as assinalaras poder-.
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época, por seis' meses ou um ano. Ano . . .
Cr$ 1.300,00iAno
Cr$ 1.000,00
.— As assinaturas . vencálas
poderão . - ser svpensas sem parte superior do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o número do talão os jornais, devem os assinaraaviso prévio.
•
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tês providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do- prato de vali- que findará.
A. fim de evitar solução de mihima, de trinta (30)
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

Norte e em favor de: Laboratnirios
Parke Davis Ltda. — estabelecido no
Rio de Janeiro — Estado da Guanabara — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

,14AFERANI
Proprietílria
Anam Dois & comPANY
•

Icenciada
iLABORA.TORIOS PAIS DAVIS
LIMITADA
Por despacho do Sr. Chefe da S e
-çãofimandverbcot.°
de exploração da marca Emblemática — registro sob n.° 273.658 —
constante do clichê abáixo, de propriedade de: Humb'e Oil êa Refining
Company — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte s
em favor de: Comércio e Indústria
Iretarna S. A. — estabelecido no
Rio de janeiro — Estado da Guanabara — Brasil — Averbe-se o contrato da exploração.
mmeraddde

iro't0
d) O

Proprinana

ramitoe chi 8 Rolining
ComParnn
..iceneada
' Comercio g Industtli
'clama S/A.

Por despacho • do Sr. Chefe 'da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração marca — Adrenicilina — registro n.° 160.613 — constante do clichê abaixo, de propriedade de: Paike Davia Ca Company, estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de: Laboratórios Parke Davi* Limitada, estabelecido no Rio de Janeiro — Estado da Guanabara — Brasil — Averba-se o contrato de exploração.
Por despacho do Sr. Chefe da Se-

ADRENICILINA
Proprietria
PAIEE, DAsns & com.PAN?

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foram mandados averbar os contratos de exploração das marcas:
registrada Sob núVetro Mobil
mero 171.622 LVatro Mobil -- número 171.905 -Vetro Mobil — número 206.206 —
Cetro Mobil — número 264.884 —
— constante do clichê abaixo, de
propriedade de: Rud Furrer Sohne
A. G. --- estabelecido na Suíça — e
em favor de: Organização Rui 5„ A.
Equipamentos Para Escritórios — estabelecido no 'Estado da Guanabara
— Brasil — Averbem-se os contratos
de exploração.

Fevereiro. de 1965

As Repartições Públicas

às assinaturas
anuais renovadas até - 29 de
fevereiro de cada ano e
'cingir-se:ão

iniciadas, em qualquer época.
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais ia se.
fornecerão «os assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condirão no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acresci-

do. de Cr$ se do mesmo
ano, e de 04 1,00, por" ano
decorrido.
de: Coca-Cola Indústria • Comércio
Ltda. — estabelecido em S. Paulo —
Brasil — Averbem-se os contratos de
exploração.

C(?_.ictizei&
Proprietária
Re Coca -Cola Company
Licenciada
Coca - CoIa Indústria
e Comércio Limitada
•

VETRO M0131L

Por despacho do Sr. Chefe da SecZo foi mandado averbar o contrato
neinda
RUD AR55120 21aA.G.
.
de exploração da marca ---. Arcliivea
LABORATÓRIOS PAFEE DAVIS
tro registrada sob número 226.826
- .
-- constante do clichê abaixo, de proLIMITADA
Licenciada
priedade de: Rif Furrer Sohne A. G.
ORGAUIZAÇA0 RUF
ção tor mandad.) £ S/C: bar o contrato
estabe!ecido na Suíça — e em fade exploração da marca --Colúmbia
E QUIPAMWITO PARÁ,
vor de: Organização Rui S. A. Equi.
— registrada sob número 88.330
pamento Pata Escritórk — estabeleESCRITÓRIO,:
constante do clichê abaixo. de procido no Estado da Guanabara a-- Brapriedade de: ColUmbia Broadcasting
- Averbe-se o contrato de expio.
System Inc. — estabelecido nos Esror despacho do Sr. Chefe da Setados Unidos da América do Norte aão foram mandados averbar os •con- ração.
e em favor de: Colionbia da Brasil trctoa de exploração das marcas:
S. A. Indústria e Comercio --a estaCoca Cola — .número 259.950
belecido no Estado da Guanabara —
Coca-Cola — número 247.272
Brasil' - Averbe-se o contrato de •xCoca-Cola
— número 255.651
atar-c,
Fropin.etàirla
Coca Cola — número 242.388
R'JD EURRSR SORNE A.G.
Coca Cola — número 242.809
Coca-Cola — número 250.875
Coca-Cola — .número 253.546
Licenciaaa
Coca-Co'a — número 242.822
ORGANIZ4A0 RUI" 3/A.
PROPRIETARIt
Coca-Cola — número 242.371
EQUIPAMENTO PARA
Og ozbia Breadeastinit
Coca-Cola — número 242.379
System, Inc.
Coca-Cola — número 204.600 -ESCRITÓRIOS
— constante do clichê abaixo, de
LIMMULD.1
propriedade de: The Coca-Cola Com08.1.11,mb1a do Bret;i1 8/1.
pany — estabe lecldo non E-tados UniIndustrio e éomoreie
idos da América do Norte e em favor

Cd

ia

4a5triejNETIV

Por despacho do Sr. Chato da SoOto foi mandado averbar o contrato
de imploração da marca — Vetro Latotal — registrada sob número 195.623
— constante do clichê abaixo, de propriedade de" Rud Forrar Sohne S. A.
eetabelecido na Suíça — e em favor de: Organização Ruf S. A. Equiçamento Para Escritório — estabelecido no Estado da Guanabara —
Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.
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Por despacho do ' Sr. Chefe da Seção foram mandados avarbar os contratos de exploração da* marcas:
Coc — número 229.703 —
Coc — número 229.763 —
— constante do clichê abaixo, de
propriedade de: The Coca-Cola Company — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor
de: Coca-Cola Indústria e Comércio
Ltda. — Estabelecido em S. Paulo —
Brasil — Averbem-se os contratos de
exploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado atroei:bar o contrato
de exploração da marca — Dolviran
— registrada sob número 171.433 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesallschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de: Chimica 73ayer S. A. — estabelecido no
Rio de Janeiro — Estado da Guanabara — Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.

Par despacho do Br. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — AcidolPepsina — registrada sob n.° 180.520
— constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha e em favor de: Chamica
Bayer S. A. — estabelecido no Rio
de Janeiro — Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

ACIDOL- PEPSINA•

COC

TETRO LATERAL PrOPrietária
RUD FCRRER SORNE AA.

Licanciada
ORGANIZAÇA0 RUF S/A.
EQUIPAMENTO PARÁ

UCRITÓRIOS

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Kolakoca
-a- número 224.765 — constante do
clichê abaixo, de propriedade de: The
Coca-Cola Company — estabelecido
nos Estados Unidos da América do
Norte • em favor de: Coca-Cola Indústria e Comércio Ltda. — estabe/acido em S. Paulo — Averbe-se o
contrato de exploração.

.

•
rropnetarla
nu+ 1.4-nca -Cola Comoany
Licenciada
Coca -Cola Indústria
e Comércio Limitada

Por despacho do Sr. Che,fe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Emblenaética — registrada sob número 246.427
- constante do clichê abaixo, de propriedade de: The Coca-Cola Company — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor
de: Coca-Cola Indústria e Comércio
Ltda. — estabelecido em S. Paulo —
Brasil — Averbe-se o contrato da exploracão.

Licenciada
Coca -Cola Indústria
e Comércio Limitada

Proprietária

'Farbentabriken Bayee

Farbenfabriken Bayer

Leverkusen- Alemanha

Coke — registrada sob n. o 228.924
registrada sob n.° 228 962
Coke
— constante do clichê abaixo, de
propriedade de: The. Coca-Cola Company — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e erri favor
de: Coca-Cola Indústria e Comercio
Ltda. — estabelecido em S. Paulo —
Brasil — Averbe-se contrato da exploração.

Coke
Proprietária' -Tho Cora -Cola COlirAtiii:
• Coca -Cola indústriá

e Comércio Limitada'.

Fabricante Autorizado
Chimica a Bayer * S. A.'

Rio de Janeiró

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Acrenil
— registrada sob número 170.825 —
de propriedade de: Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft , --a. estabelecido na Alemanha — e em favor de:
Chimica Bayer S. A. — eátabelecido
no Rio de Janeiro — Estado da Guanabara — Brasil -- Averbe-se o contrato de exploração.

Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Endoiodia
na — registrada sob número 180.521
— constante do clichê abaixo, de propriedade de: Barbenfabrieken Bayer
Aktiargesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de: Chimica Bayer S. A. — estabelecido no
Rio de Janeiro — Estado da Guanabara — Brasil — Averbese o contrato de exploração,

ENPOIODINA
Proprietária
Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Leverkusen -Alemanha

Proiriete.ria

Licenciada

Fabricante Autorizado
R Chimica e Bayer • Sh A:

Xeverkasen—Alere~

autorizadr
Uso Autor:zado de Marcas

(Artigo 147, Parágrafos 1.0 e 2.0 do

Rio, 27 de Janeiro de 1965
•
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Niamid —
registrada sob número 304.129 --constante do clichê abaixo. de Propriedade de: Chas. Pfizer e% Co. Inc.
— estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte e em favor de Pfi.
zer Corporation do Brasil — estabelecido no Brasil — Averbe-se o contrato de exploração.
Quanto ao pedido feito para alteração de nome da licenciada: Pfizer
Inter-American S. A. — para: Pfizer Corporation do Brasil — Anotes* a alteração da nome da licenciada.

NIAMID
tacenctsea

Fabricante Autorizado
A Chimica « Bayer is S. A.

Farbentabtiken
'AkttengeeeUechat

Coca -Cola Indústria
e Comércio Limitada

ktoprletatIla
ea5. PF UM a Co..

Aktiengeselischaft

A ktiengesellschaft Leverkusen -Alemanha

ted.

CIMN femPouTios go gusa

Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. C..hisfe da Ssia

A Cidadoa "Bver!' 8.A" ção foi mandado averbar o contrata

Rio de 'Janeiro

054:tico da Propriedade Industrial)
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foram mandados averbar os contratos de exploração das marcas:

Proprietária

ACRANII.
,

%adotada
lhe Coca- Cola CoMpatif

Proprietária
Tha Coca -Cola Comuns(

DOLV,IRAN

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração fia marca — Contital
— registrada sob número 172.562 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesel/schaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de: .Chimica
Bayer S. A. — estabelecido no Rio
de Janeiro — Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

COMIT AL_ I:,
•

-"wf

Proprietária

Farbenfabriken BaYér)
Aktiengesellschaft
l.everkuseuAlemanha4
Fabricante Autorizado',
Á Chimica Bayer » S.A
Rio de Janeiro?

de exploração da marca' —' Orneai
— registrada sob número 187.920
constepte do clichê abaixo, de proa
prieda.fe de: Farbenfabriekaa Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha 2-- e em favor de: Chim,ca
Bayer S. A. — estabelecido no
de Janeiro — Estado da Guanc ta
— Brasil — Averbe-se o cçatrato
exploração.
, • 1.

•

o

MER I_

•

Proprietária

Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Leverkusen-Alemanha)
'Fabricante Autorizado

Chimica «BaYer ; S.
Rio de Janeirof
Por despacho do Si'.. Chefe da eim
ção fel mandado averbar o contrat4
de erploração -da marca — Theoml-§
nal -- registrada sob número 191.151
— constante do clichê abaixo, de proa':
priedade de: Farbenfabrieken Brava!
Aktien gesellschaft
estabelecido ai

o

DIÁRIO OFICIAL' (Seção III)

436 Têrça-feira 2
Alemanha — • em favor da: Ch:mica
Drayer S. A. — estabelecido ne Rio
de Janeiro — Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
~floração.

(THEOMINAL

S. A. — estabelecido no Rio de de Janeiro — Estado da Guanabara
Janeiao — Estado da Guanabara -- — Brasil -- Averbe-aa o contrato de
Brasil — Averbe-se o contrato de ex- oxpleração.
ploração.

••••alti•
,
entlodountertto •
4•141•1~Lante Intettlnal

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Refagana
— registrada sob número 197.252 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabrielcen Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de: Chimica
estabelecido no Rio
Bnyer S. A.
de Janeiro Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

fl E PA G

'

AN

Proprietária
'Earbenfabriken Bayer
Aktiengeiellschaft
teverkusen -Alemanha
Fabricante Autorizado
,A aimica Bayer « S. 4
Rio de Janeiro

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Yatren —
registrada sob número 191.288 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesellsclutft — estabelecido na
Alemanha • em favor de: Chimice
Bayer S. A. — estabelecido no Rio
de Janeiro Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-oe o contrato de
eaploração.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Camooloo
— registrada sob número 214.152 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e e mfavor de: Chimica
Ha! ar S. A. — estabelecido no Rio
de Janeiro — Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

•CAMPOLO-11"

Pra:sarado do ffsado

4.0

.

Proprietária
famenfabriktin Sart, •
Agtiengesenschaft
Leverkusen-Alemanha
Fabricante Autorizado
A Chimica e Sayer e S. 4,
Rio de Janeiro

Proprietária
rarbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Leverkusen- Alemanha
ç abricante Autorizado

Chimica e Be* . S. A.
Rio de Janeirt

DOROMA
Noprietária
Farbeniabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Leverkusen-Alemanha
Fabricante Autorizado
A Chimica Bayer » S. A.
Rio de Janeiro

ego foi mandado averbar o contrato
aa exploração da marca —
iegistro número 193,702 — constaisestabelecido na Alemaiellschaft
pba e em favor de: Chimica 13ayer
do clichê abaixo, de propriedade
_abrielsen Bayer Aktienga,M),..elsf

Proprietária
iFerbenfabriken Bayii
Aktiengesellschaft_
; Leverkusen.- Alemante
•- Fabricante Autorizadá

A Chimica a Bayer • S.

Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Futsdina
— registrada sob número 245.757
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabrieken fieyer
AktiengeselIschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de; Chimica
Bayer S. A. — estabelecido no Rio
de Janeiro — Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de

exploração.

•

Por despacho do Sr...Chefe da Seção foi mandado• averbar o contrato
de exploração da marca — Carpule
— registrada sob número' 232.324 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de: Chimica
Bayer S. A. — estabelecido no Rio
de Janeiro — Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-els o contrato da
exploração.

-

Proprietária

Farbentabriken Baiit
Aktiengeselischaft

Leverkusen-Alemanha
Fabricante

Autorizado
A Chimicae
Bayer a S. A.\
RiO de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Sirio foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Instantina
— registrada sob número 247.164 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabriekenr Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de: Chimica
Bayer S. A. — estabelecido no RIO
de Janeiro — Estado da Gut.nabara
-- Brasil — Averbe-se e contrato de
exploração.

Copule
laaterMate rapederaleo para alo
tartraluuts .) • Intrenuocular
Proprietária - •
Farbentabriken Gari •
Aktiengeseeschatt
Leverkusen-Alemanha
, Fabricante Autorizado
A Chirrica a Palies • S. A.

Rtu de Janeiro

1 NSTAN

:
'

-

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Impletol
— registrada sob número 242.637 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farberdabrieken Bayer
Aktiengesellschaft estabelecido na
Alemanha — • em favor de: Chimioa

T I NA
-

Proprietária
renuenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft •
Leverkusen-Alemanha'

Fabricante Autorizacki
.

Por despacho do Sr. Chefe da,Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Carpule
— sinistrada sob número 218.017 —
constant do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabrieke,n Bayer Aletiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de: Chirnica
Bayer S. A. — estabelecido no Rio

uvrit

/espirado satlefveetiler
Parbearebriken layer alalexamllibehett À
levertneee
camas -

•
Por despacho do Sr. Chefe cra dação foi mandado averbar _o contrato
de exploração da marca — Doroma
— registrada sob número 226.762 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabrieken Bayer
Aktiengesellschaft — estabelecido na
Alemanha — e em favor de: Chimice
Bayer S. A. — estabelecido no Rio
de Janeiro — Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.

•

PO, despacho do Sr. Chefe da Se-

exPlorefalo1

Proprietária
Farbenfabriken Bayer
fr Aktiengesellschaft
Leverkusen-Alemanha
Fabricante Autorizado t,
A Chimica « Bayer.« S. A.
Rio de Janeiro

Proprietária
Leverkusen-Alemanha
1 Fabricante Autorizado
A Chimica -Clave' . . S. A:
.
Rio de Janeiro

Proprietária
Farbenfabrik en Bayee
Aktiengesellschaft a
Leverkusen-Alemanha
• ' Fabricante Autorizado'
S. A.
,11 Chimica • Cave: a
Rio de Janeiro

de Janeiro — Estado da Guanabara
— Brasil — Averbe-ao o contrata SIP

4 f, 111. cs

,Farbeniabriken Ray&
r A ktiengesellschaft •

Campotierron

Bayer 5. A. — estabelecido no Rio

U ITA LON

•
Proprietária
Farbenfabriken Bayek
Aktiengesellschaft •
Leverkusen- Alemanha
Fabricante Autorizado
Chimiea a Bayer a S. A,
• Rio de Janeiro
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Anestheeico Bayer — registrada sob número
191.287 — constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenlabrieken Bayer Aktienges.ellschaft estabelecido na Alemanha — e em favor
de: Chimica Bayer S. A. — estabelecido no Rio de Janeiro — Estado
da Guanabara — Brasil — Averbe-se
O contrato de exploração. .

Fevereiro de 1965

a Bayer aS. ‘A.:,
de Janeiro 4.

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — Se É Saver
É Bom — registrada sob n.e 254.805
— constante do clichê abaixo, de propriedade de: Farbenfabrieken Bayer
Aktieugesellschaft — mtabialecido na
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• era favor de: Chimica número 650.724 - Marca. Sisalspuma (Oposição ao Olmo número 653.657 - Aços Anhamghera Sociedade Anemia
Marca. Mecana - Classe 11).
Somo S. A. - estabelecido no Rio - Classe 40)
- (Oposição ao ténno número
Indústria e Comérao Tronou Socie- Indústria Metalúrgica São Caetano 651.103 - Marca: Anhanguera - Cima
de - Janeiro - Estado da Guanabara
- Brasil - Averbe-se o contrato de dade Anónima - (Oposição ao térmo Sociedade Anônima - (Oposição ao se 50).
número 650.667 -o Marca: Limpaiudo térmo nfunero 650.444 - Marca: Diplo- Aços Anhanguera Socadade &Mama
exploração.
mata - Classe 11).
•
- 'Classe 1).
(Oposição ao termo n' 651.104 Humberto Roberto - (Oposição ao Nacional Companhia Distribuidora de -Nome
Comercial).
térmo número 644.3(2 - Marca: Ri- Produtos de Petróleo - ( Q30510° au
térmo
número
650.561
Marca:
Rodo
The
Kenfall
Company '-a (Oposição
berto - Classe 41).
ao térmo número 650.171 - Marca:
Serralheria Movilar Limitada - Nacional - Classe 50).
(Oposição ao térmo número 654.186 - Indústria de Copinhos para Sorvete Kenoidal -. Classe 3
Unilev.er Limited -,
). (Oposição ao
Proprietária ,7.
Marca: Movelar - Classe 40).
Ideal Limitada -- , (Oposição ao ermo
...... tarmo numero 650.654 - Titulo: Estinúmero
650.572
oMarca:
Ideal
Chama
Indústria
e
Comércio
SociedaFarbenfabrficen Bar/
ficio Pollux - Classe".33).
de Anônima - (Opaaaso ao tarmo roa. Classe 41).
Aktiengesellocbaft t
de Artefatos deiMattel Inc. - (Oposição ao tétano
mero 654.887 - Marca: Night Queen Planalto Indústriaposiç
ão ao t emo número 650.289 - Marca: Matai - Leverkusen - Alemanha
- Classe 48).
Papel Limitada - o
número
650.586
Marca:
Planalto - Cias" 8) •
Daimler
Benz
Aktiengeselischaft
Fabricante Autorizadc;
(Oposição térmo número 651:400 - Classe 50).
Olin 1VIathieson Chenacal CorporaNome comerciai).
Chlmica • Etayer • S. A:Declál Capellari Sociedade Anónima tion - ( Oposi çã o ao térmo número
RiodeJaneiro
Therma A. G. - (Oposição ao tér- Transformadores ...., ( oco° „ ta, 654.983 - Marca. Neo Rubron - Clasca: S K - " 3) •
nao número 652.201 - Marca: Termag mo número 650.659 Companhia Riograndense d e NegoPor despacho do Sr. Chefe da Se- - Classe 8).
cios
Sociedade Anónima - (Oposição
Dedini
Capellad
Soí:iodada
'Anônima
Geigy
Sociedade
Anônima
-são foi mandado averbar o contrato J. R.
ao
ténno
número 656.665 - Marca:
(Oposição
ao
termo
Transformadores
de azploraçao da marca - Luminalatas (Oposição ao térmo número 652.013 •Diplomata
- Classe 46),
número
650.660
Marca:
S
X
- registrada sob número 258.050 - Marna: limam - Classe 50).
8).
Instron Sociedade Anónima indústria
constante do ancha abaixo, de pra- Nino GMBH. Co. - (Oposi- Classe
da Lapa Sociedade Anónima e Comércio - (Oposição ao termo núa
prieclade de: Farbenfabrielren Bayer ção ao térom número 651.206 - Mar- Moinho
(Oposição ao Urino número 650.721 mero 656.718 - Titulo: Intertron Aldiengesallscheat ._ adamada ° na ca: Confecções Onoflex - Classe 30). - Sinal:
Se a marca é Trianon o pro- Classe 6) ..
Alemanha - e em favor de: Chimica Daimler Benz AktiengeselLschaft
é bom - Classes 1 - 41 - 42 In.stron Sociedade Anónima Indústria
Bayer S. A. - estabelecido no Rio (Oopsição ao têrmo número 651.399 - duto
de Janeiro Estado da Guanabara Título: Star Sociedade de Técnicos de -43).
Comércio - (Oposição ao térmo núLopez 6 Companhia Limitada emero
- Brasil - Averbeate o contrato de Automóveis e Reparos - Classes 8 - - Dianda
656.719 - Marca: late:troa
(Oposição
ao
têrmo
número
650.284
*aplacação.
Classe 8)
21 - 33 - 39 -47).
--, Marca: IVIarly).
Indústria de Calçados Vaban LimiAdam Opel Aktiengesellschaft -a
•Indústria de Melai Gegé Limitada - tada - (Oposição ao termo número
(Opoição
ao
térmo
número
651.491
.
(Oposição ao Urino número 654.784 652.259 - Marca: Hully Gully Nome Comercial).
- Marca: Nitex - Classe 36).
36).
Ariana Opel Aktiengoellachaft - Malharia e Titcatraria Triun,pho So- Classe
Gustruvel Comercial e Construtora
ção
ao
térmo
número
651.500
i
s
(Opo
ciedade Anônima - (Oposição ao ter- Limitada (Oposição ao tarmo mimeProprietária
Titulo. Ante Escola Diplomata - Clas- mo número 656.389 - Titulo. Arma- ro
657.969 - Marca: Construbel 33)
.
se
zéns Triunfo - Classe 36) .
Classe
16).
Farbenfabriken Bayer
Bylc Gulden Lomberg Chernischera- Sociedade Agrícola 6 Industrial PorAktiengeselischaft
brik G. M. B. H. - (Oposição ao taleza Limitada - (Coposkrao ao termo Cerâmica Rio Acima Limitada termo número 651.918 - Marca: Bin- número 654.570 - Marca: Fortaleza (Oposição ao térmo número 650.210 ,leverkusen-Memanha
Marca: Rio Lisboa - Classe 16).
ky - Classe 1).
- Classe 16) .
Byk Gulden Lomberg Cbemasche Fa- Indústria de Plasticps Plastec Limita- T. Wall 6 Sons Llmited - (OpoFabricante Autorizado
brik G. M. B. H. - (Opasiçâo ao da - (Oposição ao termo número sição ao térmo número 650.780 - MarO/é - Classe 41).
A Chimica . Bayer S. A.
tèrmo número 65.920 - Marca:
6+5.681 - Marca: Plastec - Classe ca:Difusão
Europeia do Livro Ltsic.tada
ky
Classe
2).
28).
Rio de Janeiro
- (Oposição ao termo número 650.879
São Paulo Alpargatas Sociedade Anelnima - (Oposição ao terra° número Inclinaria do Milho Sociedade Anô- - Marca: Difusão Europeia lio Livro
Por despacho do Sr. Chefe da Se. I 652.752 -- Marca: V. M. - Ciaaae nima almasa» - (Oposição ao termo - Classe 32) .
,Sociedade Anónima Shopping News
ção 'foi mandado averbar o contrato 36).
Classe. 4615) 1.134
.
- Marca: Dubcim - do Brasil Editora - (Oposição ao era
de exploraão da marca - Betaxina
Carter Products Inc. - (Oposição ao "mes;)
- registrada sob número 261.332 - termo número 650.254 - Manca: Nair Indústrias aGranfino» Sociedade Ama- mo número 650.918 - Marca: Shopconstante do ancha abaixo, de pro- - Classe 48).
aúna - (Oposição ao têrmo número ping nas Galerias - Classe 32).
priedade dei Parbenfabrieken 1:layer Compartia Anonima Toddy Venezo- 650.831 - Marca: Emblematica • - Nestle Sociedade Anónima - (Opo•
aição ao térmo número 633.952 - MarAktiengesellschiift - estabelecido na lana - (Oposição ao tanso número Classe 41).
Alemanha - e em favor de: Chimica 655.326 - Marca: Poammx - Classe Vulcan Artefatos de Borracha Socie- ca- Fruton - Classe 41).
dade Anônima - (Oposição ao termo •Mido G. Scluteren 6 Co. Sociedade
Bayer S. A. - estabelecido no Rio 46).
número 645.058 - Marta: Vullispouge Anónima - (Oposição ao térmo núde Janeiro - Estado da Guanebara
1VIonteca tini SoCieta Generale -Per 1: - Classe 39).
mero 651.689 - Marca: Nodo - Clas- Brasil Averbe-se o contrato de Indústria Mineraria e Chimica (OpoJoiarte Limitada Indústria •e Comércio se 8)..
exploração.
sição ao térmo número 652.919 - Mar- de Minas" Gerais - (Oposição ao têrmo Esquadrias Santa Cruz Sociedade
ca: Montecatini - Classe 4).
número 436.067 - Marca: joladarte - Anónima - (Oposição ao ténno númeHumble OU Refining Company - Classe 13) . ro 656.775 - Marca: Santa Cruz {Oposição ao Muno número 650.677
joiarte Limitada Indústria e Comércio Classe 4).
Titulo: Soldidinho de Chumbo).
de Minas Gerais. - (Oposição ao terQllette Company - (Oposição
Proprietária
•Humble Oil Refining Company - mo Ikúrattro 436.067 - Marca: jota- aoThe
número 651.089 - Marcar
têrmo
(Oposição ao temo número 653.546 - dane - Classe 13).
Sihnar
Super
- Classe 8) .
rbenfa briken Sayer'
Titulo: Ero Transportes Gerais).
Manufatura de Brinquedos Estrela A Empresa Gráfica O Cruzeiro Sm.
Aktiengesellschaft
Humble 011.6 Refining Company - Sociedade Anónima - (Oposição ao dedada
Anônima - (Oposição ao titia
(Oposição ao termo número 650.155 - termo núme r o 648.546 - Marca. Es- mo número
Leverkusen-Alemanha
649.876 - Marca: Quina
Título: Eco-Propaganda).
trela - Caso 36).
dim
•-•.
Classe
32).
Fabrique
Parisienne
de
Meches Ame.
Fabricante Autorizado
Senaler.
6
Companhia
Limitada
Per-macei
Sociedade
Anónima Adminisricaines Be D'Ouil/lage de Precision
{Oposição ao têrmo número 65(L305 - tração e Comércio - (Oposição ao
A Chimica . Bayer S. A:
Marca: Brasaraco - Classe 6),
térmo número 657.084 - Marca: Pa..
Rio de Janeiro
•Ciferal Comércio e Indústria Socieda- mabel - Classe 48).
1
de Anónima (Oposição ao térmo nú- M. Silva Gomes 6 Companhia Lta
AVISO AS REPARTIÇÕES
FOBOCAS .
mero 656.867 - Marca: &feral - =aula - 40posiç10 ao *raio ailmeral
•Classe 5).
f.50.117 Marca: São Pado - Claas
O Departamento .1e im• Curral Comércio e indústria Socieda- te 41).
prensa Nacional avisa às
(Oposição ao ermo ali- ; Indústria de Saltos Sclunidt SoMedadil
NOTICIÁRIO
de
Anônima
Reportiçães Públicas mu fp>
mero 656.268 - Marca: •iferal - Anónima -- (Oposição ao tiram niaaaa
cal Ide deverão proladcra
OPOSIÇÃO
Classe 11) .
ro 656.844 - , Marca: SS
Ciased
ciar a reforma das assina.
Ciferal Cansar:cio e Iadúsaaa Socicalaa 26).
.des
ergãos
turm
Compauhia Triângulo de Representade aôn.sca - (Oposição ato ,aame
indústria Ferragens Pane Limitada
até o dia 26 de trsereire
mero
56..869 -- Marca: &feral - Oposição ao tarmo número 658.396
ções - (Oposição ao termo número
corrente, a lira de esiiar o
656.465 - Marca: Grano D'Oro aaainal
Name Comerias!).
caacelamento da rerner.se
Classe 41) .
CiL
siác2:: ).1Vliag
1Oposição Societe Rhodiaceta - (Oposto ji
Co'.
partir
daçuela
,data.
Indústria e Comércio Tamion Socie.ao
daieaero 651.083 - Marca: t êrmo
c' 657.391 - Maesal 13 • 1
dade Anónima - (Opos;cão ao termo
.5.-áper Pluma - Classe 22).
- Classe 36).
Alemanha -

nn••• ••••

•

Lummeletas

BETAXIN

•• •••n• •1011.

•••

nn• .• •.•

490 Ttryaásinj #
&Meta Rhodiaceta - (Oposição ao
Brightgal
ahrzno n• 657.392 -• Clame - 32) .
Companhia Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Raion - (Oposição ao térmo
número 657.458 - Marca: Albra (lasse 32),
Companhia Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Raion .(Oposição ao termo
número 657.459 - Marca: .Albra Classe 36).
Giroflex Sociedade Anônima Cadeiras
e Poltronas - (Oposição ao termo número 650.450 - Marca: Diplomata Classes 1 - 17).
Giroflei Sociedade Anônima Cadeiras
• Poltronas - (Oposição ao termo número 650.472 - Marca: Diplomata Classe 40).
Giroflex Sociedade Anônima Cadeiras
e Poltronas - (Oposição ao termo mimero 650.483 - Sinal: Diplomata -:Classes 1 a 50).
Indústria Metalúrgica São Caetano
Sociedade Anônima - (Oposição ao
termo número 650.483 - Sinal: Diplomata - Classes 1 a 50) .
Giroflex Sociedade Anónima Cadeiras
• Poltronas - (Oposição ao termo número 650.484 - Insígnia: Diplomata Classes 1 a 50).
Indústria Metalúrgica São Coetano
Sociedade Anônima - (Oposição ao
termo número 650.484 - Insignia. Diplomata - Classes 1 a 50).
Indústria Metalúrgica São Caetano
Sociedade Anónima - (Oposição ao
termo número 650.485 - Titulo: Diplomata - Classes 1 a 50).
Retifica Romano Sociedade Anônima
Indústria e Comércio - (Oposição ao
mamo número 650.735 - Nome Comercial).
Publinco Publicidade da Indústria e
do Comércio Limitada - (Oposição ao
termo número 650.737 - Nome Comer-.
cial).
•
Publinco Publicidade da Indústria e
do Comércio Lim:tada - (Oposição ao
termo número 650.738 - Marca: Publinco - Classe 32).
•
Schorh Sociedade Anónima Indústrias Elétricas - (Oposição ao térmo
número 650.961 - -Marca: V.H.F. Classe 8).
Semp Rádio e Televisão Sociedade
Anônima - (Oposição 'ao termo número 651.062 - Nome Comercial).
Indústria de Conservas Vera Cruz
Limitada -- (Oposição ao termo número
651.301 - Nome Comercial).
Giroflex Sociedade Anónima Cadeiras
e Poltronas -• (Oposição ao termo número 658.485 - Titulo: Diplomata Classes 1 a 50).
Companlaia Mercantil e Indústria Inga
- (Oposição ao térrao número 651.034
- Nome Comercial) .
Brasquimica Importadora e Exporta. dora Sociedade Anônima - (Oposição
ao termo número 651.043 - Marca:
Quimibras Química Brasileira Limitada
- Classe 2).
Brasquimica Importadora. e Exportadora Sociedade Anónima - (Oposicão
no termo número 651.044 - Marca:
Quimibras Química Brasileira Limitada
- Classe 46).
Brasquimica Importadora e . Exportadora Sociedade Anónima (Oposição
ao termo número 651.045 - Titulo:
Quinsibras Química Brasileira Limitada
- Classe 2).
Bratquimita importadora e Exportadora Sociedade Anônima - (Oposição
ao termo número 651.046 - Titulo:
Quimibras Quimica Brasileira Limitada
..-. Classe 46).
Coluenbia Broadcasting System Inc.
e- (Oposição ao termo número 651.097
tas Marca: My ?pis. Show - Classe
32) •
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The Dow Ciaemical ComPany
(Oposição ao termo número 651.857 Mmica. Daubraa - Classe 28) .
Fairbanks Morsa 8 Co. - (Oposição
ao termo número 651.621 - Marca:
Repair Diesel - Classe 6).
Fairbanks Morse 8 Co. - (Oposição ao termo número 650.623 - Marca: Repair Diesel - Classe 21) .
Editora Modulo 'Limitada - (Oposição ao termo número 659.130 - Marca: Modular - Classe 50).
Editora Modulo Limitada - (Oposição ao termo número 659.128 - Marca: Modular
Ciasse 32).
Drogaria Chave de Ouro Limitada (Oposição ao termo número 659.120
- Nome Comercial) .
Irmãos Almeida Santo sLiznitada (Oposição ao termo número 658.073 Marca: IV Centenário - Classe 48).
Pacha 2:1 Companhia Limitada (Oposição ao termo número 658.223 Marca: A Principal - Classe 40)
Comércio de Máquinas Universal Limitada - (Oposição ao termo número
658.165 - Marca: Universal - Classe
•
.
Casa Vera Cruz Importadora Limitada - (Oposição ao termo número
657.243 - Vera Cruz da Circular Classe 41).
Darcy de Oliveira Martins - (Oposição ao termo número 657.259 - Marca: Leila - Classe 36):
Darcy de Oliveira Martins - (Oposição ao termo número 657.259 - Marca: Leila - Classe 36).
Alexandre Alves •Corrêa
(Oposição ao termo número 657.961 - Marca. N. M.
Classe 21).
Alexandre Alves Corrêa - (Oposição ao termo número 657.962 - N. M.
- Classe 33).
Alexandre Alves Corrêa - (Oposição ao Mano número 657.957 - Marca: N. M. - Classe 21).
Alexandre Alves Corréa - (Oposição ao termo número 657.958 - Marca: M. N. - Classe 33).
Companhia Central de Atim:nistração
e Participa;ões - (Oposição ao térmo
número 657.137 - Marca: Central Classe 50).
Companhia Petropolitana - (Oposição ao termo número 654.778 - Marca:
C P P - Classe 50).
Companhia Petropolitana - (Oposiçãa ao termo número 654.611 - Marca: Roupas IV Centenário - Classe
36).
Refinaria e Exploração de Petróleo
aUniãot Sociedade Anônima - (Oposição ao têrmo número 643.212 - Marca: União - Classe 47).
Dia Sociedade Anón.ma Distribuidora
Importadora e AcImin stradora - (Oposição ao têrmo número 654.893 - Tiailo: Dia Sociedade Anônima).
Luccazone Indústria e Comerei de
Bebidas Limitada - (Oposição ao termo número 649.785 - Marca: Coqueirinho - Classe 42).
B. T. Babbitt Indústria "Quanica Sociedade Anônima - (Oposição ao termo número '652.417 - Marca: Limp
- Classe 46) . .
15. T, Babbitt Indústria Quimica Sociedade Anônima - (Oposição ao têtmo número 652.416 - Marca. Limp
- Classe 46).
I. E. F. Controles Automáticos Limitada - (Oposição ao tenra número
649.585 - Marca: I. P. R. - Classe 6).
Laticinios Tânia Limitada - (Oposição ao termo número 652.378 - Mar;
ca: Tânia - Classe 41). •

- Mesbla Sociedade Anônim
aição ao termo número 655.435 - arca: Sintecol - Classe 1).
Mesbla Sociedade Anónima zdção ao termo número 655.605 - arca: Elisabete - Classe 36).
Mesbla Sociedade Anônima - (Oposição ao termo número 656.217 - Marca: Hercúlea - Classe 31).
Mesbla SoMedade Anónima - (Oposição ao termo número 657 520 - Marca: MSA - Classes 6. - 11 - 16 18 - 21 - 31 - 33 - 50).
Sociedade Anônima Cotonificio Gavea - (Oposição ao termo número
650.378 - Marca: Nicrotex - Coasse 1).
Soceidade Anônima Cotortificio Gavea
- (Oposição ao termo número 650.565
- Marca: Polyshirt - Classe 36).
Armações de Aço Probel Sociedade
Anônima - (Oposição ao ternio número 654.655 - Marca: Probel -Classe 48).
São Paulo Alpargatas Sociedade Anônima - (Oposição ao termo número
653.581 - Marca. Florença - Classe
The Scotch Whisky Association (Oposição ao termo número 651.169 Marca l Macbeth - Classe 42).
The Scotch Whisky Association (Oposição ao termo número 651.170 -Frase: Machbeth o Llisque dos Brasileiros - Classes '42 - 43 - 50).
M. Figueiredo & Companhia (Oposição ao termo número 651.510 Marca: São Benedito - Classe 41).
Frigorifico Wilson do Brasil Sociedade Anónima - (Oposição ao termo
número 651.434 - Maréa: Dubom -Classe 41).
Frigorifico Wilson do Brasil Sociedade Anônima - (Oposição ao termo
número 651.433 - Marca: Festa Classe 41).
Laboratório Wantuil Sociedade Anônima - (Oposição ao termo número
655.142 - Marca: Leukomycla - Ciasse 3).
Casa José Silva Confecções Sociedade
Anônima - (Oposição ao termo número 659.234 - Marca: Biarritt - elasse 36)
Agro Pecuária Primavera Limitada (Oposição ao termo número 652.326 Titulo: Cafeeira Primavera - Classes
33 -41).
Navajas Calçados Sociedade Anônima - (Oposição ao termo número
651.987 - Marca: Baby Sony - Classe 36).
Guaruja Frio Pesca Sociedade Anónima - (Oposição ao termo númeso
651.950 - Marca. Guarujá - Classe
47).
Andersoa Clayton 8 Co. Sociedade
Anônima Indústria e Comércio - (Oposição ao termo número 651.402 - Marca: Cascata - Classe 41) .
Bambolê- Modas e Confecções Limitada - (Oposição ao termo número
651.997 - Marca: La Bambola - Classe 36).
. Indústria Textil Catarinense SoMedar
de Anônima - (Oposição ao termo
número 651.307 - Nome Comercial).
Sociedade -Anônima Piramide Industrial e Administradora s- (Oposição ao
termo número 651.925 - Marca: Pirâmide - Classe 32).
Jodora Sociedade Anônima Importação. e Comércio - (Oposição ao termo
número 651.211 - Marca: Jotora Classes 1 - 16).
Indelpa Sociedade Anônima Industrial
Elétrica Paulista - (Oposição ao têr.
mo número 651.221 - Marcai Dryves
- Classes I - 8).
Roberto Godime Corte Real - ( Opo
lição ao termo número 651.119 - Marca: Oba - Classe .32).
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Fábrica de Chocolates t Saturno» M.
E. Kaeser Spciedacle Anônima - (01-

si.s4o ao termo número 651.504 - Ma..

Saturno - Classe-41).
Starling Overseas Corporation (Oposição ao térmo número 652.285 Marca: Shap
Classe 8).
Vemag Sociedade Anônima Veiculas
e Máqu.nas Agrícolas (Oposição ao
termo número 652.201 - Marca: Termag - Classe 8).
Danzas 8 Co. Limitada - (Oposição ao termo número 651.724 - Título.
Danza - Classes 16 - 33).
Francesco de Capitani - (Oposição
ao termo número 651.764 - Marca:
Daca - Classe 6).
Indústria Textil Catarinense Sociedade Anônima - (Oposição ao termo número 651.800 - Marca: Comercial Catarinanse Sociedade Anônima - Classe - 23) .
A. T. E. Telefones Automáticos do
Brasil Sociedade Anónima - (Oposição ao termo número 655.287 - arca: Atei - Classe 6).
A. T. E. Telefones Automáticos do
Brasil Sociedade Anônima - (Oposição
ao termo número 655.288 - Marca:
Atei - Classe 6).
Orniex Sociedade Anónima Organiza-.
çâo Nacional de Importação e ,Expottação - - (Oposição ao termo número
657.597 - Marca: '17D - Classe 46)
Ocian Organização Construtora e Incorporadora Andraus Limitada - (Oposição ao terno número 658.025 - Mai•
ca: Ocian - Classe 41).
A Embaixada dos Estados Unidos da
iéeica (Oposição ao termo númeAn
ro 651.865 - Marca: Sneekers - Ciasca:

se 39).

A Embaixada dos Estados Unidos da
América do Norte - (Oposição ao
termo número 651.866 - Marca: SneeClasse 36).
kers
N. V. Philips Gloelampenfabrieken
- 1(.4--)Posiç ão ao temo número 653.641
arca: Phil-dix - Classe 50) .
Aktiebolaget Electrolux -(0 posição
ao térmo número 653.310 - Nome Comarcial).
Aktiebolaget Electrolux - (Oposição
ao termo número 653.311 - Marca.
Encerolustre - Classe 50).
Humble Oul Refining Company -,-(Oposição ao termo número 651.219 Classe 41).
Marca: Travessa
José Andrade da Silva - (Oposição
ao termo número 653.524 - Marca:
Uirapuru).
Bob's Comestíveis Sociedade Anônima - (Oposição ao têrmo número
658.013 - Marca: Bobby's - Classe
1 •
41).
Nega Achcar - (Oposição ao Mimo
número 650.467 - Marca: Diploma.
ta).
• Refrescos do Brasil Sociedade Anónima - (Oposição ao termo número
625.045 - Marca: Premiada - Cias42).
Companhia Nacional de Papei (Oposição ao termo número 651.545 -Nome Comercial) ..»
Companhia Nacional de Papel (Opos-ção ao termo número 651.546 Marca: Mil e Um - Classe 38).
Companhia Nacional de Papel (Oposição ao termo número 651.547 'Marca: Mil e Um - Classe 50).
B. T. Bnbbitt Indústria
S. A. (oposição ao termo 655,325 marca: Limpa Mesmo - cl. 45) . •
B. T. Babbitt Inc. (oposição ao
têrmo: 657.155 - marca: Careta cl. 1) .
Volkswagen do Brasil Indústria e.
Comércio de Automóveis S. A. (oposição ao têrmo: 656.068 - marca:
Linowag - cl. 21);
VolksWagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis S. A. (opo-
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•
sição. ao tèrmo: 657.186 - marca:
neto, fervendo entre os limites de ebul qual o dito material envolvente é
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Fluwagen - cl. 8).
lição de gasolina, cuja fração é substan- nxtmeável e por ainda remover o dita
Volkswagen do Brasil Indústria e
ciahnente isenta de naftenos, com um ylater:,. envolvente do mesmo. - Prioa
TERMO N° 112.229
Comércio de Automóveis S. A. (opocatalisador reformador de platino, sob ridade: Estados Unidos da América, ens
sição ao térmo: 655.298 - marca: Requerente: Ockert Stephanus .Heyns, condições de reformação de temperatu- 30 de março de 1960, sob n° 18.618.
Santo Amaro Volks - cl. 21).
ra de pressão, na presença de hidroge- Seguem-se os pontos de 2 a 8.
professor de medicina.
Volkswagen do Brasil Indústria e sul-afrIc
adicionado, e na presença de uma
Comércio de Automóveis S. A. (opo- Pontos "...acteristicos de: eAparelho nio
pequena
quantidade de amoníaco, susição a térnio: 658.778 -- Titulo: Lo- para facilitar os trabalhos de parto) - ficiente para
efetuar uma melhora na,
TP.RMO N° 127.123 cadora de Automóveis Soraya Ltda.) Privilégio de In--aição.
Volkswagen do Brasil Indústria e 1° Aparelho para aliviar às dores relação rendimento-octana do produto:
De. 24 de fevere:ro de 1961
Comércio de Automóveis S. A. (opo- do parto, caracterizado pelo fato de e por recuperar-se um produto liquido
sição ao térmo: 657.188 - Titulo: ser constituído por uma espécie de in- tendo um maior índice de octano do
que o da fração . de hidrocarboneto Requerente: Dr. Karl Ziegler, ale.
• Fluwagen - cl. 33).
vólucro flexivel construído como saco, assim tratado.
mão, químico.
Volkswagen do Brasil Indústria e destinado
a
receber
a
parturiente,
sendo
Comércio de Automóveis 8. A. (opo- a bdca do mesmo saco fixada hermeti- Uns total de 5 pontos,
Th- as característicos de: sProcesso
sição ao térmo: 655.286 - marca: camente em tõrno das
de re-aequilação de compostos magnésio.
e
do
peicostas
.
Tec-wagen
cl. 21).
•
alquilicos» - Privilégio de Invenção
_ Volkswa.gen do Brasil Indústria e to da parturiente, tendo um fecho herTERMO
N°
12.4.394
1° Processo de re-alquilação de commético
que
se
estende
ao
longo
do
saco,
Comércio de Automóveis S. A. (opopostos magnesio-alqullicos, caracteriza*
sição ao térmo: 657.206 - Titulo: um meio para manter o saco afastado
De . 23 de novembro de 1960
do pelo fa' . de que compostos orgrun.
Menson Wagen - els. 8-11-21-39). do abdomen da parturiente, a qual está
cos de magnésio são reagidos com com.
Volkswagen do Brasil Indústria e dentro do Ine31110 invólucro ou saco, e
Comércio de Automóveis S. A. (opo- meios para aplicarem uma aspiração à Requerente: The Goodyear Tire 6 postos boro-alquilicos e a resultante tida.
sição ao térmo: 657.207 - marca: cavidade do saco, mantendo-se o mesmo Rubber Company. - Estados Unidos lura reacional é, eventualmente, decora.
Po
Is seus com, oientes.
Me,son Wagen - cl. 21).
saco esvaziado em teimo das pernas da América.
Zveibil Industrial S. A. Produtos da parturiente quando é aplicada uma Titulo: Processo e aparelho para pro- Finalmente, u depositante reivindica,
cesso químico.
Metalúrgicos (oposição ao térmo: aspiração à referida cavidade.
de acesrdo com Convenção Internacio1° Um processo para . preparar po- nal e de conformidade com o artigo 21
055.282 - marca: Zeta
cl. 16).
Fina.mente, o depositante reivindica,
acõrdo com a Convenção Internacio- limeros de elevado peso molecular por do Código da Propriedade Industrial, a
Volkswagen do Brasil Indústria 'e de
nal
e de conformidade com o artigo 21 meio de' reações de condensação, en- prioridade dos correspondentes • pedidos,
Comércio de Automóveis S. A. (opoquanto se agita a mistura de reação, depositados na Repartição de Patentes
sição ao tèrmo: 656.201 - marca: do Código da Propriedade Industrial. caracterizado por alMentar o agitador da
Alemanha, em 25 de fevereiro de
a
prioridade
do
correspondente
pedido,
•
Volksbrasa - cl. 6).
energia fornecida de modo cons- 1960 e •13 de agasto ' de 1960, sob os
Volkswagen do Brasil Indústria e depositado na Repartição de Patentes com
tante. - Prioridade: Estados Unidos
Comércio de Automóveis S. A. (opo- da União da Africa do Sul, 'em 31 de da América, em 20 de abril de 1960, números Z 7837IVb - 12 o e Z 820311Vb
12 o, respectivamente.
julho
de
.1958,
sob
e
2.671-58.
sição ao ténno: 656.495 - marca:
sob n° 23.451.
Um total de 17 pontos.
cl. 8).
Melp VW
Seguem-se os pontos de 2 a 10.
. • •
Volkswagen do Brasil Indústria e
TERMO N° 113.482
Comércio de Automóveis S. A. (opoTERP.!0 127
- "06
sição ao térmo: 656.779 - Titulo.
TERMO N9 125.773
De 23 de setembro de 1959
Marton Vollcs Ltda.).
De 2 de março de 1961
Volkswagen do Brasil Indústria e
De 10 de janeiro de 1961
Comércio de Automóveis S. A. (opo- Requerente: Bend:x Aviaton CorpoRequerente: The Osborn Manufactu-sição ao ténno 657.187: marca: ration. - Estados Unidos da AmériRequerente: Avesta Jernverks Aktie- ring Company. - Estados Unidos da
ca.
FlUwagen - cl. 21).
Indústrias de Conservas Vera Cruz Titulo: Vedação por diafragma para bolag. - Suécia.
Amér'ca.
Titulo: Um processo para a concenLtda. (oposição ao térmo: 641.302 - eixo oscilante.
Titulo: Processo de produzir um armarca: Vera Cruz - cl. 41) .
I° Uma vedação por meio de dia- tração de minérios de cromo.
fragma deslizante, particularmente para 1 Um processo para concentrar mi- tigo ' -asivo.
Confeitaria Palácio da Alvorada uso entre uma parede terminal da cai- nérios de cromo, especiainente os de 1° O :processo de produzir um arLtda.. (oposição ao térmo: 651.216 - xa de uni motor auxiliar de pressão tipo de baixa proporção de cromo para tigo abra.,'. o, caracterizado por incluir
marca: Alvorada - cl. 41).
tinida e urna bas:e oscilante que passa ferro, e tendo, possivelmente, um baixo az etapas de misturar uma resina solBar e Lanches p oria Ltda. - (opo- por uma abertura da 'citada parede ter- conteúdo de óxido de cromo, submeten- dificável, uma abrasivo granular e um
sição ao térnm: 651.482 - marca: minal, que compreende uns diafragma do-os a um tratamento de redução em material fino de enchimento em partiDons - cl. 41).
flexível, localizado fase sólida em elevada temperatura e culaa, centrifugar diferencialmente essa
Caetano Capano (oposição ao Ur- fe:to de material
a um lado da citada a um por mais .processos subseqüentes mistura para concentrar o material abraino: 651:494 - marca: Moderno - adjacentemente
parede terminal e tendo sua parte exter- de moagens e separação, cujo tratamen- sivo em unia região local no corpo da
cl. 41).
to e processos formam, parcialmente, resina e- „tanto que det• o material
Auto Peças Henrique Schenk Indús- na presa a um lado da parede terminal um
produto com uma proporção aumen- fino de enchimento em particulas substria e Comércio S. A. (oposição ao e sua parte central feita com uma aberténno 651.567 - marca: S. H. - tura de um diâmetro menor do que o tada de óxido de cromo e, parcialmen- tanc:al niciae inafetado pela centrifugada citada haste, através da qual passa te, um prod. . metálico que consiste. ção, e deixar essa resina endurecer.
•
ci. 6) .
Auto Peças Henrique Schenk In- a citada haste, caracterizada por ter o substancialmente, de ferro, caracteriza- Prioridade:' .ado. Unidos da Ameri.
zm 2 de março de I g60, sob númedústria e Comércio S. A. (oposição citado diafragma um rebaixo anular que do por fazer a redução du minério por
ao tèrmo: 651.568 - marca S. H. - circunda sua parte central . e se adaptir meio de um agente redutor que con- ro 12.303.
uma peça em forma de receptáculo ten- siste de uma liga contendo cromo. - Seguem-se os pontos de 2 a 11.
cl. 21).
•
Promovendas Publicidade , Ltda. do adaptação deslizante sôbre a citada Prioridade: Suécia'. em 18 de janeiro •
(oposição ao térmo: 651.697 - mar- haste, formada com paredes laterais que de 1960, sob n° 443.
ca: Promovendas - cl. 32).
Seguem-se os pontos de 2_ a 10.
TÊRr." N° 127.307
penetram no citado rebaVo, para con•
Tecnogeral S. A. Comércio e In- finar a citada parte central do citado
dústria (oposição ao têrmo: 652.543 'diafragma dentro dele (de modo a proDe 2 de março de 196i
- marca: Construtor Volante - duzir uma vedação de pressão efetiva
TERMO N° 126.772
cl. 49).
que acomoda movimentos axial, lateral
Requerente: Koppers Company ,. Inc.
Unilever Limited (oposição ao tér- e angular da citada haste). - PrioriDe 14 de fevereiro 'de 1961
- Estados Un'dos da Amér'ea.
mo: 656.674 - marca: Cinelux - dade: Estados Unidos da América, em
cl. 8).
Requerente: The National Cash Re- Titulo: Dc , .ito de tinta.
Unilever Limited (oposição ao Ur-- 29 de outubro de 1958, sob n° 770.418. gister Company - Estados Unidos da
Um depósito de tinta para prenmo: 656.471 - marca: Translux - Seguem-se os pontos de 2 a 4.
América.
sa cl- impressão, caracterizado porque
ci. 8) .
Titulo:
Elemento
encapsulado
desUnilever' Iimited (oposição ao têrem um rtS'o fornecedor girável, e demontável e proc-iso de sua fabrica- pósito compre ,endo um reservatório
TERMO N° 122.491
mo: 656.47a - marca: Translux çao.
ci. 10.)
tinta com uma lâmina de suporte,
1° Uma coa,' Mo encapsulado des- de
De 8 de setembro de 1960
uma lâmina flexível montada no suporte
Unilever Limited (oposição ao têrmontável de componentes elétricos no paralelo
ao ralo com uma borda era
mo: 656.470 - marca: Translux - Requerente: Sua Oul . Company, Fila- qual os ditos componentes são envolestreita proximidade ao rôlo, arranjos
cl. 4).
delfia, Pensilvânia, Estados Unidos da vidos por um material envolvente, ca- inflatores operativos quando inflamados
Farbwerke Hoechst Aktiengesellsracterizado pelo fato de que o material para •-• ne' o lána!na na direção do
do Norte.
chaft Vormals Meister Luelus & Bru- Amér'ca
Pontos Caracterist'cos de sReforma- ervolvente é embutido era um mate- ralo
nin g(oposição ao tèrmo: 651.353 çâo
forma que a borda da lâmina
de hidrocarbccaos entre os limites' rial de investimento rígido tendo tais estejadeem
- marca: Imperlan - cl. 36) .
seu comprimento em contato
crferentes
propriedades
de
solubilidade
de
gasolina,
na
presença
de
amodos
Fa bwerke Hoechst Aktiengesellacom o rólo, e arranjos operativos quancoas
respeito
aquelas
dr.
dito
material
níaco».
Privilégio
de
Invenção:
chaft Vormals a,feister Ludas & Brudo cs arranjos inflatorea s5o inflados
nin a - (o posieão ao tèrmo: 651.453 1° Processo, para tratamento de fra. :nte que os ciimponentes ,podem para espaçar a borda da lâmina do
çties de hidrocarboneto, para aumentar,ser e:otr`os para a finalidade, de ma- ralo e distância de palmas desejadas ao
- marca: Offerini - cl. 36).
S' •,,rens
Ilaiske Aktienese11s- o índice de octano delas, caracterizado, nutent-'- e reparo sem dano aos mes. lo--- 'a comprimento do mesmo.
'
,l ' ..so'venao-se o dito material de
ch • " f O R4 ^ 1,1 0 no tA ,Tno: 651.567 - Por compreender o estabelecimento demo.
marca: S
- cl. 6).
contato de uma fração de, hidrocarbo-linvest : me- "l ido em um solvente ao Seguem-se Os pontos de 2 a 15:- .
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TÉRMO N9 117.i13
para o invólucro ou com outras peças
colocar o citado, derivado em coaadicionais, para o Osto de embala.
act com a atividade oxigenante de
gern.
Erni.tottd de 6 pulos.
'De 10 de março de 1981
um Ascammete das espécies Sporomia
•De . 7 de março de 1961
minima
ou
Thielavia
terricola.
—
PrioRequerente, Camco, Incorporated.
Requerente: Otto Hansel ~dor
ridade: Es: 'm Unidos da América, em
Estados Unidos da América.
TERMO N9 127.707
G. M. B . H , firma alemã. 9
de
jun'
o
de
1960,
sob
n°
34.886.
Bocal pra tubo e instrumenPontos característicos de: "Processo
Seguem-se
os
potede
2
a
9,
Requerente: Roussel-Uclaf, 3ocieto ,:ietor.
e dispositivo para embalar mecânicaincluindo urna terramenta projemente objetos, em particular, grupes dade Ananim Francesa.
ac
.. • Bocal para tubo e instrumento
de objetos de qualquer natureza", —
TERMO N9 127.459
Pontos característicos de: "Aperfei(Privilégio de Invenção).
teua para receber um sinal ao passar
çoamentos levados à preparação de
19
—
Processo
para
empacotar
mepor uma série de estações em que um
De 9 de março de 1961
derivados da pregnana 9-Alfa-halógecanicamente objetos, em particular, no 16-Alfa-Metilados" — (Privilégio
pe., cada estaçr incluindo um jôgo
Requerente:
Precision
Valve
Corpogrupos
de
objetos
de
qualquer
natude dispositivos sinalizadores, caracteride Invenção).
reza, sob emprego de estojos que abrizado p fato da referida ferraçrnta ration.
19 — Processo de preperação de de'tranm-artar um grupo de elementos conLocal: Estados Unidos da América. gam o material a ser embalado, tu- rivados de pregnana 9alfa-halógeno
dutores de corrente espaçados; um seleTitulo: Botão, de medição operador racterizado pelo fato de que estojos 16a1fa-metilados, especialmente de 2,
tor para tornar sensíveis ao sinal os de válvula para depósitos distribu1d6- soltos e abertos, pelo menos, em um 20-diceto 17a1fa-hidroxi 21-acetoxi• 16
'dos seus lados, são enchidos com o alfa-metil delta 3,9 (11)-pregnadieno,
element de jogos aeleçionados de ele- res de- aerosol.
material à -ser embalado e, em se- caracterizado pelo fato de se fazer
mentos diferentemente espaçados; um
19 — Um botão para operar - a haste guida, conduzidos através de uma es- reagir
e 17alfa-hidroxi 3,20-diceto 16
circuito relé sensível a percepção si- tubular da válvula de auto-vedação tação de acondicionamento -essencialn...ltânea de sinís.l..; ',elos elementos de de um distrilindor de aerosol, sujo mente conhecida, onde úm recorte de alfa-metil delta 4,9 (11)-pregnadieno
Aio selecionado 'e um dispositivo de botão tem tun Corpo provido nisso material de embalagem é dobrado em com iodo, na presença de cloreto de
kberação de energia disposto para fun- com tuna câmara de medição para re- terno do estojo e do seu conteúdo de cálcio e óxido de cálcio e 'submeter o
cionar ocasião da resposta de cir- ceber liquido, da haste da válvula e tal maneira que' fique aberta apenas derivado 21-diiodado resultante ao
cuito relé. — Prioridade: Estados Uni- descarregá-la através de um bocal de a dobra final, sendo, sob simultânea tratamento com um acetato alcalino.
dos da América, im 24 de março de salda, caracterizado por uma câmara retenção do material no invólucro, o Finalmente, a' depositante reivindi•
de medição com um fundo aberto na estojo retirado deste e, em seguida, ca, de acôrdo com a Convenção Inter:1960, sob n° 17.385.
parte superior de tún corpo rigido e os pacotes cheios fechados completa- nacional e de conformidade com o arSeguem-se os pontos de 2 a 12.um recesso conduzindo para o bocal mente e os estojos vazios reconduzi- tigo 21 do Código da Propriedade Inde saída na parte inferior do corpo, dos à estação de enchimento. — Um dustrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartiexistindo um diafragma flexivel atra- total de 8 pontos.
TOIRMO '
.41/
ção de Patentes da França, em 16 de
vés do fundo de recesso com um sumarço de 1960, sob o n 9 821.557..
porte
ajustado
sôbre
a
haste
da
válDe 7 de março de 1961
Um total de 8 pontos.
vula e -uma passagem levando a câTERMO N9 127.515,
--equerente. Beaver Tool And . En- mara de medição, e normalmente de•n•nn•,
gineering uma companhia sembaraçada sedes associadas de obsDe 10 de marçoi de 1961
TERMO N9 128.119
do Estado de Michigan, estabelecida em trução envolvendo a extremidade inGaylord, Michigan, Éstados Unidos da ferior da câmara de medição e a pasRequerente: Otto Hüansel Junior
De 5 de abril de 1961
Antl.. do Norte.
sagem através de cualragma para di- G.M.B.H., firma industrial e comerPalitos caracteristicc_:. Porta-ferra- rigir o liquido para dentro da câma- cial alemã, 'estabelecido, em Hannover,
Requerente:. AMP Incorporated.
mentes de "mudança rápida .-- Privilé• ra de medição quando o corpo é pres- República Federal Alemã..
Local: Estados Unidos da América.
sionado -para ajustar as 'sedes e abrir
gio de Invenção.
Pontos característicos de "Processo
Titulo: Conector Elétrico Múltiplo.
a vávula de distribuidores e permitir a e dispositivo. para empacotar folhados
Pontos Característicos
19 — Um conjunto de conector elécirculação
de
tal
liquido
da
câmara
do
tipo
que
1° Porta-ferramenta,,
e produtos de Pastelaria semelhantes" trico
múltiplo, compreendendo um
tem uma porção de corpo, com ama de medição através o bocal de saída — ,(Privilégio de Invenção).
bloco isolante para acomodar conectobôlsa formada na mesma, para receber, quando pressão no corpo é disconti19 — Processo para organizar pacotes res elétricos, caracterizado por uma
justa, a _baste de um elemento-ferramen- miada para permitir o'fechamento da de barras de folhados ou semelhantes blindagem que consiste de duas parta, a qual tem,_ formado nela um rebai- válvula. — Prioridade: Estados Uni- produtos frágeis de pastelaria, prontos tes de blindagem iguais (26 e 26' ou
xo de aferrolhamento,c aracterizado por da América em 18 de março de 1960, para serem embalados, caracterizado 126 e 126') tendo recortes que coopemeios para o aferrolhamento e lesaferro- sob n9 15.973.
pelo fato de que barras de folhados ram para definir' uma abertura que
lhamento rápido da haste do elemento- Seguem-se os pontos 2 e 3.
(wafles) com tamanho correspOndente recebe o bloco (2) e uma abertura
ferramenta na bolsa do • ferramenà área básica da embalagem: são sub- parà receber condutores (6) para ' os
ta, cujos meios compreendem: um furo,
divididas, na máquina de empacota- conectores, peças (52 e 52') sôbre as
formado .o corpo de porta-ferramertt
gem, antes de serem introduzidas no partes de blindagem (26 e 26', ou 126
TERMO No 127.514
e comunicando com a aludida bolsa; um
invólucro ou no estojo que as conduz e 126') cooperantes para forrhar uma
para o pasto de einbalagem, em diver- fixação soltável para os condutores
membro aferrolhador tendo uma porção
De 10 de março de 1961
sas peças do tmanho pronto para o (6) e 1-ma orelha (38 e 38' ou 66 e
de afermlhamento, provida na sua extremidade interna, para penetrar no rebai- - Requerente: Otto Iliinsel Junior uso, sendo as peças transferidas para 66') s:.bre cada parte da blindagem
xo' da haste; meios de rósea, montando G.M.B.H., firma industrial e comer- dentro do invólucro sob conservação (26 e 26' ou 126 e 126') removivelum meio aferrolhador no dito furo para cial alemã, estabelecida em Hannover, da sua posição que perfaz a forma da mente ligada 'ao bloco' (2) .
barras inteiras. -a: Um total de .5 ponSeguem-se os pontos de 2 a 11.
mover-se entre posiõçes ativa e ina- Alemanha .
tos.
tiva de Mia porção de aferrolhamento,
Pontos caratterísticos de "dispositicujos meios de rósea tem um passo efepara empacotar, em grupos, uma
tivo que é igual à .extensão do aludido vo
TÉRMO N9 128.125
pluralidade de peças', como sejam, banim mento do . membro aferrolhador., las, folhados, biscoitos, barras de choT2R.1n10 -N9 127.516
na. 'cada pela reciproca do número colate e semelhantes" — (Privilégio
De 5 de abril de 1961
de voltas desejado pa-- produzir tal de Invenção) .
De 10 -de março de 1961
mov'mento do membro aferrolhador, e
Morton Moncischein —
1 9 — Dispositivo,' próprio para emunistro tal, me lhe dá um ângulo
Requérente: Otto Hiiansel Junior Requerente:
Estado de Nova York, Estanão ex- pacotar, cru grupos, uma pluralidade G.M.B.H., firma industrial e comer- Lynbrook,
de avanço para aferrolhem
de peças, como sejam, balas, folhados cial alemã, estabelecida em Hannover. dos Unidos da América do Norte. :
cedendo aproximadamente 79.
Pontos care.ctedisticos: "Aperfel-;
Finalmente, a depositante reivindica (wafles), biscoitos, barras de chocola- República Federal Alemã.
çormentos em aparelho registrador de
.cle acôrdo com a Convenção Internacio- te e semelhantes, que, postas em pé e Pontos característicos de "Dispositi- informações ou com o Mesmo 'relacional e de conformidade com o artigo 21 intimamente justapostas, avançam sa- vo para fabricar embalagens com uma nados e mji,odo de fazer um agente
do Código da Propriedade Industrial, bre um plano transportador e são im- peça embutida de papel ou material para gravação- — Privilégio de Ina prioridade r1J correspondente pedido pelidas. em seguida, em grupos para semelhante, incluída no invólucro e venção.)
depositad na Repartição de Patentes a frente por um cursor transversal em • sustentando as peças a serem empa— (Privilégio de Invenção) .
— Aparelhamento para registrar
dos Est-dos Unidos da América do direção perpendicular ao" primeiro cotadas"
19 — Dispositivo para fabricar em- informações compreendendo um meio
avanço, sendo a extremidade dianteiNorte, em 18 de outubro de 1960, sob ra
do cordão segurada por um con- balagens com -uma peça embutida de para gravação, este compreendendo'
o n° 63.445.
tra-apôio que acompanha o movimen- papel ou material semelhante, incluí- uma irrerfície de material isolante e
Um dal de 13 pontos.
to do cordão, caracterizado pelo fato da no invólucro e sustentando Os ob- numerosos elementos condutores disde que as peças a- serem embaladas jetos a serem embalados, caracteriza- postos na referida superfície, cada um
são depositadas, individualmente, po- do por um plano de guia que dobra dos elementos condutores compreenrém em sucessão
,
ininterrupta, por para dentro as margens longitudinais dendo priri a-a,s e semindos terminais
Ti
10 N9 127.458
cursor sôbre a fita •transportado- da fita de material que fornecerá, as e fusíveis . entreligando os referidos
ra em uma posição tal que, sôbre esta, peças érabutidas, bem como por .um terminais, inios de contato . para
9 de março, de 1961
se ajustam intimamente uma à outra, dispositivo cortador que corta, da fita contatar com eletricidade os referidos
R uerente: Chas. Pfizer 5 Co. Inc. a, ainda, pelo fato de que a extremi- de material com as suas margens do- terminais e maios de corrente -elétrica
— Etados Uni,: da América.
dade dianteira do cordão é seaurada bradas para dentro, cada vez, uma ligáveis' aos meios de contato, para
'
P..ocesso de oxidação.
durante o movimento do cursor trans- rie"a que constituirá a peça embutida, fundir os fuelveis que entreligam os
1 Um processo para 12a-hidroxila- versal que empurra para o lado o • kinnimente, por órgãos transporta- terminais em contato com os referidos
:
, o. de um derivado 12a-deoxi de um grupo situado à sua frente. — TTM dores ciee conduzem as peças a serem meios de contato.
•
• bz.tidrs juntamente com o material Um total .de 25 pontos.'
• tetetteidirtico, caracterizado total de 11 pontos.
TERMO 149 1/7.398
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TERMO N 9 129.714
De 2 de

junho de 1961 •

Requerente: C. Van Der Lely N.V
/ima holandêsa. •
Pontos característicos de: "Arados
com painéis defletorea" (Privilégio de
Invenção).
1 9 — Defletor para arado com painéis defletores, caracterizado peto fato
de ser o defletor formado por um
conjunto de tiras ou elementos similares, dispostos um atrás do outro
com respeito à pretendida direção do
mov(inento da terra sare a superfície defletora geralmente definida por
tal conjunto, estando cada tira inclinada na dita direção.
Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com'a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo . 21 do Código da Propriedade
Industrial á prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Holanda, .em 10
de junho de 1960, sob o , número
252.529.
Um total de 14 pontos.
TkatMO N 9 129.776

Da 6 de junho de 1961
Requerente: International Baste
Economy Corporation, norte americana.
Pontos característicos: -Aperfeiçoamentos em, em relativos a, prOcesso e
aparelho para preparar produtos alimentares" — (Privilégio .de Invenção).
19 Aparélho para o preparo de
compostos alimentares, caracterizado
por um melo envoltório alongado, tendo extremidades de carregamento e
descarga; uni meio convector ou
transportador. montado no interior dó
meio envoltório, e propelindo Compulsoriamente o material alimentar, movendo-o da extremidade de carregamento até à extremidade de descarga,
sendo tal, a viscosidade do material
alimentar, ielativamente à velocidade do meio transportador, que 'a resistancia por atrito, oferecida pelo
material alimentar,' causa uni aquecimento do meio transportador, numa
medida , suficiente para assegurar o
cozimento cio dito material.
Finalmente, a depositante reivindica, de acórdo , com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido. depositado na Repartição de . Pa i entes . das Estados Unidos
da Am'rien do Nri a ' a em G de junho
de 1960 soa o n o 31.:09.
Uni fo fa] de 15 pardos.
,

nutra, cuja tampa tem paredes internas que convergem para baaco desde
a câmara; tini oitittio de saída na
tampa. na extremidade-vértice da
mesma; • uma inserção na câmara,
própria para dividi-la em uma pluraa
lidade de câmaras para admissão do
fluido, distanciadas entre si e da dita
tampa, bem . como de uma câmara
misturadora, adjacente a essa última,
cuja inserção tem, na sua extremidade
inferior, superfícies que convergem
para baixo, espaçadas radialmente
para dentro em relação às paredes internas infra-convergentes da tampa,
a fim de proverem uma passagem
anelar de rnisturamento infra-convergente, a qual liga um lado da câmara
misturadora com o orifício de salda;
meios para suprir tua fluido sob pressão a cada uma das ditas câmaras
para admissão , do fluido; e unia pluralidade de jogos correspondentes de
passagens de admissão, ligando as câmaras para admissão de fluido ao outro lado da câmara misturadora.
Finalmente, a depositante reivindica ,de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade, com o
artigo 21 do Código da , gropriedade
Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, em 7 . de junho
de 1960 e 2 de maio de 1961,respectivamente sob os, números 34.440 e
105.258.
Um total de 3 pontos.

fluidos" — (Privilégio deInvenção).
1 9 — Bocal misturador de fluidos
múltiplos, caracterizado por compreender: um corpo tendo unia câmara
que abre externamente em relação a
ésse corpo, na extermidade inferior
do mesmo; uma capa ou tampa, suportada pelo corpo e normalmente fechando a extermidade aberta da câ-

De 5 de maio cie 1960

N 9 130-.075

De 16 de junho de 1961

Reym.re,,te. Santa Maria Gome* Ialid.juerente: SOciedade Paulista de Arc.lustriai Limitada — Lstado do Rio de
tefatos Metalúrgicoã Sociedade Anemia
J aneiro.
;
fituio; Nova forma ou Cooliguração ma — Sio Paulo.
de Aparelho Refr:geradot para RefresTitulo: NU° Modelo de Cabo paro
cos. — Modelo industrial.
Talheres em Geral. — Modelo Induz..

1 1( — Nova forma ou coeguração
de aarelho refrigerador. para refrescos,
caracterizado por Consistir numa caixa
de base trapesional, cujas faces laterais
são providas de aberturas protegidas
por telas, as quais permitem o arejamento da unidade de refrigeração nela
instalada, enquanto, a face posterior é
fechada por unia chapa. Na bane desta
caixa é adaptada ama prateleira estamoteável, provida de' uma chapa perfurada de-esgotamento, destinada à suporte de copos e coleta do líquido exfravasado; em que, na arte suerior da
TERMO N o 129.868
caixa está montado' um recipiente de
plástico cai material transparente, destiDe 8 de junho de 1961
nado' a conter o liquido, provido de
Requerente: Gustav Mosimann, tampa de idêntico material; o' em que,
ainda, sob o recipiente e . em direção da
Urdorf, Suíça.
prateleira escamoteável, está instalada
de Invenção.
uma torneira automática para abasteci19 — Processo para tratar massas mento dos é' opos..
que contenham componentes de ca- Total de 2 pontos.
cau, principalmente na fabricação de
chocolate em barras; em que componentes pneumáticamente transportáTERMO N 9 137.846
veis são moldas em estado seco, caracterizado pelo fato de que' a moaDe 9 de abril de 1962
gem é executada em uma atmosfera
inerte para com os cothponentes de Requerente: Carlos Haddad Abda/la
cacau.
Finalmente ,o depositante reivindi- — São Paulo.
ca, de acórdo com a Convenção Inter- Titulo: Nôvo Modelo de Frasco Pornacional e de conformidade com o ar- táLll para Líquidos ou Sim lares. —
tigo 21 do Código da Propriedade In- 15.foclelo Industrial.
dustrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição. de Patentes da Suíça, em' 9 de
junho de 1960, sob n9 6.571-60.
Um total de 8 pontos.

1 9 Nd% modelo de cabo para
talheres em geral caracterieado por um
frizo que se desenvolve ao longo de
um dos bordos do cabo e déle vai se
proximidades do talher própriatnente
dito, o referido friso volta a se aproximar assintóticamente do mesmo bordo, formando um ângulo agudo Cujo
vértice está voltado para o bordo oposto e cujos lados stto cuívos, tendo inn
&les, o de retorno ao primeiro bordo,
maior curvatura.
Total de 3 pontos.
,

TERMO N° 140.526
De 2 de julho ci: 1962

Requerente: Ovalo Silveira Pereira —4
São Paulo.
Titulo: Um Conjunto de Recipientes
com tampas Independentes Encaixáveis
entre si, e um dispositivo para inserir
objetos dentro- deles, Adequado para
Fins de Prestidigitação. — Modelo Ia- dustriat.

TERMO la 9 127.968

o
De 28 .de março de 1961

Reati atei] te : Whi Lel iall-Rand, • Inc ,
f ii ma norte-americana .
-Pontos característicos de: "Processo
TaRMO N o 129.852
para beneficiar isótopos gravitacionais
e dispositivo que os emprega" — PriDe 7 de junho de 1961
vilégio de Invenção.
Requerente: Stull Chcmical Com- 19 — Processo para beneficiamento
pany, firma industrial e comercial de material contendo isótopos gravitanorte-americana, estabelecida em San
Antonio, Texas, Estados Unidos da
América do Norte.
Pontos característicos de "Processo
aparêllio para misturar e distribuir

- .rumo

TRIVÇIO N' 128.988 •

cionalS, visando a separação dos isótopos grafvitacionals mais leves, caracterizado por compreender as fases ou
estágios operativos de: cominutar rinamente os materiais; misturar os
materiais pulverizados em um fluido
cujo pêso específico ou densidade seja
tal, que tenha lugar, no mesmo, uma
separação gravitacional seletiva; reter a fração gravitacionalmente mais
leve do material, e transferi-la a uma
centrifuga; e reter do processo de centrifugagem os precipitados de maior
•
massa de inércia.
Uni total de 29 pontos.

1 9 — Um éonjunto de rezipientes cont

.ge

1

11' itNento modelo de frasco portátil
para líquidos ou similares», caracterizado por ser fabricado em material leve
e Inquebrável, como o plástico por

exemplo, e possuir formato de uni parelelepIpedo, , chanfrado em uma das
laterais e a parte superior, formando um
plano inclinado, onde se localiza um
gargalo, rosqueado externamente, e ao
qual se fixa tampa, sendo que, na parte superior, ainda se forma uma alça
anatômica, que facilita o transporte do
frasco.
Total de 3 pontos.

rampas independentes encaixáveis en,
tre si e um dispositivo para inserir ob.4
jetos dentro deles, adequados para finei
de prestidigitação, caracterizados pelai
fato de que o conjunto de caixas ow
recipientes é constituído por uma pluw
ralldade de corpos de caixas inseriveiil
uns dentro dos outros, sendo tada caie
xa dotada de porções recessadas perki
fèricamente, para permitirem o encaixd
da tampa sem que esta exceda ou poSA
sa além do díametro externo do corpd
correspondente, sendo a altura de (cada!
caixa com tampa um pouco menor qut
altura da caixa imediatamente, achnatt
de modo que esta pode ser fechada co
a sua tampa som o . menor obstáculo.
Total de 3 pontos.
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fato de fazer reagir per-clório-metilmercaptana com amidinas alifé,ticas
Inferiores, possuidoras de um grupane 27 de dezembro de 1962
mento alquila halogenado, na presen- .
Requerente: Aquilino Cansino Hóyos ça de agentes fixadores de acido.'. •
Finalmente a depositante reivindica,
• •-s São Paulo.
de acôrdo com a Convenção InternaTitulo.. Nôvo Modelo de .Tijolo. — cional
e de conformidade com o artiModelo Industrial.
go 21 do C.:Kligo "dá Propriedade Industriak a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 22
de junho de 1960, sob n9 F 31.478
IVb-12 p.
Um total de 2 pontos.
- TERMO N.* 147.924

. Fevereiro de 1965'

•

restantes, e no . interior desta -supertcié
há uma phir
alidade files paralelos
transversais que 'dão oligem a Vãcii -livres, e moldados com travessas longitudinais, e dum dos pontos de dita superficie, há uma pequena superfície,
aproximadamente retangular, com: os
lados menores em arcos; a linha ou
perfil, da superfiCie superior inclinada,
proximamente ao seu • terço restante,
desvia tua pouco para baixo, em suave
inclinação e nessa região dispõe-se saliências retangulares,. tom bordos e arestas curvas, e em dita saliência há várias teclas.
, Total de 2 pontos.

N9 150.506
" De.
e. & de -março de 1963

" .Requerente; 'Sindicato do Comércio
Varejista-de , annbustiveis 1S•finerai 5 da
Estado de São ,Paulo — São Paulo. •
Titulo: Orginol • Configuração em
Bomba de Oasoissa em Miniatura, —
MOdélo
.

TERMO 14° 149..992
••

De 19 de junho de 1963

-TERMO N° iso.lis

• De 25 de junho de 1963
Requerente: Dymo Industries, Inc. —
Estados Unidos da América.
Titulo: Modelo de Aparelho Manual Requmente: Paulo Ferreira Pinto
de
'Imprimir eia Relevo, —' Modelo São Paulo. ...
— (NOVO modelo de tijolos), ca- Indurserial.
Titulo; Novo zuodêlo de Poltrona
racterizado por constituir-se de quatro
Giratória. — Modelo Industrial.
paredes duas a duas paralelas, concortOriginal coal guraçáo em
•
rendo nas' arestas Com ângulos diedsebs
bomba de gasolina, em miniatura), caretos; duas das paredes são maiores, e
racterizada por seu corpo ter feitio
• rj,*
tinidas por meio de três nervuras, constroncônico alongado e vertical cuja
tituídas por paredes planas, perpenparte inferior f:naliza em base na fordiculares às refer:das, paredes laterais;
ma de calota; num dos laterais desse
cada uma das paredes maiores possue
corpo, está montada alavanca alongada,
superiormente duas reentrâncias (1) • 19 .- Modelo de aparelho manual de
e, mais adma, d'sjsãe-se saliência circular, com marcações numéricas, e
•trapezoidais e inferiormente duas saliên- imprins'r em relevo, caracterizado por
dita saliência, situa-se uma pequena
cias (2) de mesmo formato; cada uma um conjunto formato por um corpo hodas paredes menores' laterais possue rizontal estreito, possuindo um disco
manivela, cuja extremidade oposta - fiuma. reentrância (3) trapezoidal e infe- transversal lateral de comando do desnaliza em seta, incidente em um dos
riormente uma saliência (4) de mesmo locamento ci:tular dos elementos impresnúmeros, e, na região mais elevada do
formato; a nervura central possue su.- sores internos. seguindo-se abaixo unia
corpo da bomba, está localizado peque'Periormentes uma reentrância (5) trape- calota sob dito disco, tendo dito corpo
no bico recurvo, com uma pequena
zoidal e inferiormente uma saliência horizontal em seus extremos duas proalavanca; a extremidade superior do
1' Nevo modelo de poltrona gira- corpo troncôn'co é guarnecida ciin friso
(6) de mesmo formato; as outras duas jeções inferiores alongadas, *ligadas. panervuras, situadas nas reg'ões das reen- ralelamente a dito corpo por um punho tória, caracterizada pelo fato de ao seu ornamental, e, acima deste, sitúa-se tâtrâncias (1) e saliências (2) com estas ou tecla móvel, funcionando como ele- assento estofado e de formato quadran- mara fechada por um segmento tubular
concordam segundo curvaturas (7)
mento acionador manual de aparelho. guiar, ser fixada, por 'intermédio de de vidro„, ou outro material transparente,
uma tira de chapa dobrada em e.L), o no interior da qual se, localiza um marTotal de 2 Pontos.
Total de 2 pontos.
encosto trapezoidal estofado, regulável cador, com uma seqüência da números,
• Prioridade; E.Cados Unidos da Amé- em
altura sôbre a dita chapa, sendo que gravados em suporte vertical; o segmenrica, sob 'número D-73.802. de 4 de
esta última é igualmente sregulável no to tubular é envolvido externamente por
TERMO. N9 149.766
•
março de 1963.
sentido da profundidade.
• vários filamentos vertiéais, cuajs duas
Total de 3 pontos.
Depisitado em 10 de junho de 1963
pontas são tonectadas a anéis, e 4
parte superior da dita câmara é guarTERMO N9 150.334
Requerente: Abraham Cracovsky. —
necida com calota, finalizada em ápece •
TERMO N9 150.505
São Paulo.
De 14 de fevereiro de 1963
arredondado; o conjunto da bomba eia
neniatura, é assentado 'em pedestal, que
Titulo: (Nova e Original Configuia- Requerente: eRedikson. Indústria EleDe
6
de
março
de
1963
lembra sólido geométrico, cujas faces
ção Ornamental Aplicada a Aparelhos trônica Limitadas. — Estado de São
superior e inferior são quadradas, e re.'
de Intercomunicação»: — Patente de Paulo.
Requerente. Plásticos Flextene Limi- tanqulares as faces verdeais. •
Modêlo
Titulo: eOriginal Configuraçãci em tada — São Paulo.
•
aparelho Intercomunicador». — Modelo. Titulo: Plást'cos Flexaene Limilada Total de 2 polvos.
Industriar
— São Paulo -:- Modelo Industriai.
"i',B.1215,10 1\1" 150.669
- De 1.1 de julho- de 1963
Requerente: J. Frucchi.. Titulo: eNôvo Modelo de Calçado
Femininos,.

•

19 — «Nova e original configuração
ornamental aplicada a aparelhos de intercomunicação», caracter'zado pelo fato
de . apresentar caixa pr'smática de secção transversal triangular, com paredes
formadas por tela e dotada de laterais
com vértices, inferiores truncados, estando tal prisma como que parcialmente encaixado ou incrustado em base de
menor largura, com formato trapezoidal.

Total de 2 pontos.
TÉRMO N 9

1.30.169

De 21 de junho de 1961
stequerente: Farbenfabriken Bayer
• AktiengeselLschaft,' Sociedade Arem.
Pontos caracteristicos de: "Processo
• pira a produção de 1, 2, 4 — Tio-Dia1, 2, 4-tio-diazóis, caracterizado pelo
19 — Processo para a , produção de
111419" (Privilégio de Invenção).

1 9 ' -s e0r. ginal contguração ca-1
1 9 — «Original confl-gurz.:ção em apa- biela», caracterizado por se--o rorpo seri'
relho intercomunicado-s. caracterizado moldado em plástico. e Oco internamenpor sua carcaça ter -formato de sólido te. ruja região superior é mais larga,
com seis faces, sendo Planas as faces prolongando-se em ambos os laterais em
ramos inclinados, que vão se afinando
dianteira, traseira e inferior, e as duas gradual
e harmoniosamente, para, a sefaces laterais verticais são conexas; a guir, se alargarem novamente, cada um
nu
face superior é inclinada, e as arestas finalizando em ponta mais larga, e quada Carcaça são em arcos - suaves; no se esférica, e nas faces internas. desta,
1 9 «Novo modelo de calçado feplanei mais alto da face superior incli- vão conectadas as postes de suporte i.e.ninos, f...rmado por fino se.21.ado..- ssai
nada, há uma superfície uni pouco sa- horizontal, nua têm secrão circelar. com -,almilha 'e cinta transversal, á que se
liente, lembrando um quadriLátero. deli- Metes periféricos longitudinaSs, e no prende pala com recorte central , em
mitada por margem continua,' que se ideio do_ cabide vai afixado çancho Lis,, sandia mie as ex'rem .(1--de.; das raapresenta reta nos lados superior e in- convencional.
mos. , é. retida c'nra. coas fivela. ciaita
perior, e em arcos conexos nos lados Total de 2 poros.
ssa liaada à parte posterior cor:espoa-

demi

atulaanhar, gsmaiesteado peio
AtO - de Que a palmilha, paia ç dota
tinosterior, assim como a região do calétinhar, se apresentam ornamentadas por
imailanélea de az>, pagante na região
da pala, transversalmente, linha de ilhoa" terminando a peça anteriormente em
pluralidade de recortes conformando
torno que pingentes enquanto que a regiào do calcanhar apresenta, ainda, externa e centralmente, figura circular formada por setores, enquanto que inferirmente o salodo se apresenta na região
«atrai anterior coas ornato aproximadamente circular entre duas séries de
pares de aza intrecruzadas, estando, fa
nalmente, o salto circundado por ornatos arabescos, arquedos e conformando pequenas cruzes.
Total de 2 pontos.

Nveratro de 1965 443

pgRio OFICIAL (8410

..Ta-feira 2

que aa outra circundante" e axe.
tentando tódas sai pétalas, notadamente em seus contornos, partes de
sua auperfície formadia por fio mais
grosso, ao patoá° que as superfícies
restantes, em sua maior parte, são
feitas com fio mais fino e deixam
pequenas partes irregulares descobertas aparecendo as malhas hexagonais
do filó; rosna estas, cuja seqüência
••n•••n••
deixa entre iuna e outra um pequeno
espaço, sendo umas ligadas às outras
TERMO N° 150.788
na parte inferior por dois'concéntricos feitos com fio mais grosso, sendo
De 15 de julho de 1963
um menor interno e um maior externos ou marginal, tendo éste úlRequerente. Lorena° Lorenzetti — São timo
duas saliências irregulares pro.
Paulo,
jatadas para dentro do espaço entre
Titulo: (Nova e Original Configura- ambos os arcos, sendo aste espaço
ção Aplicada a Bombas Plutuantes».
ocupado por hexágonos feitos com
fio fino e uniformemente distribuídos
e a superfície restante, entre as rosas,
dividido em losángulos por 11Q6 grossos cruzados diagonalmente."

asado que inissioramots se apresenta
base adente também inicialmente gol,
éa a arredondada posteriormente, reatando recesso inferior correspondente ao
fundo do recipiente própriamente dito,
este provido de • asa lateral mediana em
forma de anel.
• Total de 2 pontos.

TiblaMO 149 161.949
Dei de agdeto de 1963
Requerente: .Rosimar S. A. Indústria e 00márolo — São Paulo —
Titulo: Nova Forma ou Configuração
de Vidro para Perfumaria — Modêlo
Industrial,

TERMO N° 150.670
TERMO N9 151.009

De 11 de julho . de 1963

De

Rwquerente: Plastkung Indústria e Comércio Limitada.
Titulo: «Nova ç Original Conf.guraOto Ornamental Aplicada a Canecas».

nal
1° — *Nova e original configuração
ornamental aplicada a canecas», preferivelmente confeccionadas em plástico,

23

de julho de 1968

' Requerente:" Transtabil Limitada
Comércio e Indústria — Minas Gerais — Titulo: NOvo Modillo de Regulador de Voltagem — Modêlo Industrial.

• I* — «Nova e original configuração
aplicada a bombas flutuantes», formada
por flutuador de plástico ou similar, preferivelmente de «isopor», isto é constituindo flutuardor cheio, caracterizada
pelo fato de apresentar-se o flutuador
com parte central cilíndrica e topos
arredondados, conformando figura aproximada de toroide, da qual, central e
inferiormente 9e projeta corpo cilíndrico terminado por região de ligeiro me-

1 — Nova forma ou configuração
de vidro para ferfumaria, caracterizado por consistir uni corpo, no
formato de um tronco de pirâmide,
de base triangular, com suas arestas
arredondadas; em que, a base triangular superior se eleva em forma
de gargalo, no qual se atarracha uma
tampa cilíndrica, de superfície sorri.
lhada.
Total de dois pontoo.

~MO N9 151,383
2 de agdeto de 1903
Requerente: Emílio Orlando de Tomaso —São Paulo.
Título: Original cortfiguração em
aquecedor elétrica tipo chuveiro —
1 — Nèvra modal° de regulador de Modélo industrial.
voltagem, caracterizado pelo fato de
núcleo em forma paraleleplpedlca, ser
continuada por dois envéduoros, um

formadas por recipiente superiormente de nor diâmetro, enquanto que pelo topo dianteiro e outro traseiro de menor
tamanho, oujas extremidades tomam
cilíndrica, caracterizada pelo fato

atalaio
de que tal recipiente se apresenta com
parte inferior em progressiva redução
de diametro até zona de maior estrangulamento, voltando a rapidamente auatentar o referido diâmetro, formando
bem, internamente óca, correspond.ate
fundo da caneca, perfeitamente arreprevista, ainda, asa lateral
Total de 2 pontos.

oposto é disposta campânula de éuja
face superior em posições prticamente
diametralmente opostas emergem tubo
condutor de liquido e condutor elétrico,
ligados a uma braçadeira articulada a
uma haste central.
Total de 2 pontos.
a

TERMO N o 150.994
De 22 de julho de 1963

TERMO N° 150.671
De 11 de julho de 1961

levemente a forma cónica, estando
OS dito envólucros envolvidos, verticalmente, por doia suportes que se
projetam como asas. Total de dois
pontos.
TERMO 1•1 4 151.346
De 1 de agiato de 196a
Requerente: Pendo Pinto — Estado
Titulo: New° Moda Guanabara

délo de Antena Receptora

Requerente: Delfim Comércio e In- levisão — Modêlo Indus
dústria 5. A. — São Paulo — Titulo:
Um Desenho de Renda — Modélo

a Te-

Requerente: Plaskung Indústria e Co- Industrial.
mercio Limitada.
«Nõvo Modéla de Canec2.s.
— Modèlo Industrial.

$10.1

1 , — Nôvo modelo de caneh, preferivelmente confeccionado em plástico,
caracterizado pelo fato de apresentar
corpo ligeiramente tronco-cônico, com
base maior voltada para cima e orlada
de saliência circundante, inicialmente
citnica e arredondada na parte superior

"Um desenho de retida, formado
sôbre uma tira ou faixa de filó, de
malhas hexagonais, constituindo uma
seqüéncia de motivos dos quais cada
unidade se caracteriza pela figura de
uma rosa que, tomando tôda a largura da tira ou faixa, apresenta pétalas maiores circundando pétalas
menores centrais ainda apenas semiabertas, sendo à pétala inferior maior

19 — NOvo modelo de antena receptora para televisão, caracterizado
pelo fato de compreender um dipolo
circular fechado, provido de uma
haste de sustentação do mesmo dipolo
e de duas hastes centrais interligadas
isoladamente com a primeira, e ainda
pelo fato da parte central e inferior
do dipolo ser dotada de uma haste
para dividir os dois poios da antena.
Total de dois pontos,
•

-

19) "original conlivração em
aquecedor elétrico tipo c melro" que
caracteriza-se por ter a sua parte
sueperior (1) configuração cilíndrica
que vai harmoniosamente se alargando tomando o formato cônico (2) ligeiramente mais largo na extremidade inferior (3), tomando novamente
a forma cilíndrica (4) e terminando
numa aba arredondada (5), e tendo
ali encaixado o crivo (6) do aquecedor elétrico tipo chuveiro; na parte
superior do aquecedor elétrico tipo
chuveiro há um conjunto do corpo
do interruptor elétrico formado por
um corpo de forma cilíndrica (9),
tendo na sua face circular dois furos
(10) . dispostos segundo um diãmetro
e o corpo (0) está fixo por meio de
um parafuso (11) a um corpo (12) e
tem o referido corpo (12) a secção
quadrada e o formato de um paralelograma prêpo a um corpo (13) por
quatro parafusos (14) colocados próximos aos vértices do corpo (12) e
sendo o referido corpo (12) separado
do corpo (13) por uma junta (15)
de seccão quadrada e nor uma junta
(16) também da secção quadrada e
o corpo (13) é de secção quadrada
tendo na sua parte inferior um gargalo cilíndrico (17) onde é colocada
uma arruela circular (18) e o corpo
cilíndrico (1), e na parte superior do
corpo (13) há um gargalo cilíndrica)
com rasca no seu bordo externo.
Total de 2 ntoe.
•

4 4!

n:

•
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1RMO 1f9 151.440
8 de abril de 1961
Nome: Cicinato Torres Alves.'
Endereço: Rua Barão de Itapetininga n9 . 88, 109 andar — Capital.
Invento: "Adárno iluminado e com
alto-falante".
Classificação: Modelo industrial.

P Adarn °iluminado e com altofalante, formado de um pequeno animal empalhado e de aparência vistosa, porém caracterizado por ter internamente uni alto-falante com ca. bos para sua ligação em aparelho de
rádio comum, e os olhos feitos com
pequenas lâmpadas elétricas, coloridas ou não.•
29 — Tudo como descrito e Ilustrado nos desenhos e cliché anexos.
TERMO N9 151.497

e de agasto de
óepositada
1963.
Requerente:
Wrio de Mello Prandine — São Paulo.
Titulo: "Nova e original configuração ornamental aplicada a grampeadores automáticos — Modálo industrial.

:DIÁRIO OFIQIAL. (Seção 11.1)

fevereiro

de 196k

que precede o gargalo do frasco, tu- gados, caracterizada pelo fato de coaxa I
do como svbátancialmente descrito e preender, em combinação, um tanque
Depositada em: 6 de agácito de ilustrado nos desenhos anexos.
contendo um banho de material de pite
1963.
vestimento em estado liquido; um mecanismo para o transporte dos referiPotente de modelo industrial.
TERMO N. ° 105,047
dos artigos para . o referido tanques
Requerente: Dano Oswaldo Capele menos, um parafuso transporta,.
mela — São Paulo.
De 8 de setembro de 1958
dor com o seu êxito disposto ao lonTitulo: "Nova e original configurago do tanque, transversalmente. A din
ção ornamental aplicada a carrinhos
Requerente — André Tosello e Ri- reção do comprimento .dos artigos alou-4
portadores de bujão de gás."
no Natal Tosello.
gados transportados para o tanque,
Privilégio de invenção; "Aperfeiçoa- tendo o referido parafuso uma parte
mentos em ceifador rotativo".
de diâmetro uniforme disposta acima
André Tosello, brasileiro, engenhei- do nivel do liquido de revestimento
ro- agrônomo, e Rino Natal Tosello, dentro do tanque e uma parte de UI.
brasileiro, engenheiro agrônomo, resi- metro, progressivamente, crescente e
dentes na cidade de Campinas. Estado que se estende abaixo do nivel cici •
de São Paulo.
líquido de revestimento dentro do tan19 Aperfeiçoamentos em ceifa- que: um mecanismo para suportar Os
dor rotativo, caracterizados pelo fato artigos alongados no interior do mesdos braços convergentes do dispositivo mo tanque, ligado ao parafuso trens-,
de acoplamento de três pontos da ar- portador; um mecanismo para fazer
mação do conjunto ao trator, serem girar esse parafuso no sentido de faligados à parte superior anterior da zer avançar os artigos, 'do mecanismo
dita armação, por meio de luas cor- transportador para dentro do tanque.
- ris,
,
rentes de elos reguláveis.
transversalmente, ao comprimento dos
Seguem-se mais 3 pontos caracte- artigos; e um mecanismo para' reino19) *Nova e original conriguraçé.o rísticos.
ver os artigos do referido tanque. -ornamental aplicada a carrinhos porSeguem-se os pontos de 2 a 17.
tadores de bujão de gás", caracterizada pelo fato de ser o carrinho forTERMO
N°
112.137
mado por peço preferivelmente tubular em forma de "IP, com extreTÉRMO Na 118.310
De 29 de julho de 1959
midade superior revestida por capa
e a inferior revestida por batente ou
De 31 de março de 1960 •
Patente — "Lista de enderèços adpcapuz, junto ao qual se encontrando
pino voltado para baixo, estando o tavel ao aparelho telefónico".
.
Requerente ,— Mauricio Lorensini
ramo menor solidário com duas hasRequerente — Ameropa Indústrais São Paulo.
tes transversais paralelas, uma delas Plásticas Ltda.
prestando-se de eixo para par de roTitulo — Um nem° tipo de bomba
Local estabelecido — São Paulo,
das, sendo que sôbre tais hastes se
hidráulica de contátos elétricos interencontra disposto aro e, finalmente, Capital. -- Modelo de Utilidade.
Privilégio de Invenço.
19 — Lista de endereços adere' vel mitentes.
a certa altura da peça tubular principal, situa-se peça arqueada, dispos- ao aparelho telefónico, constituida -de
19 — Lhe nevo tipo de bomba hita era correspondência com o aro mas peça de formato aproximadamente re- dráulica, de contátos elétricos intermie
com maior raio de curvatura.
tangular contendo ao centro orifício tentes, caracterizada por consistir em
Total de 2 pontos.
de formato de drcunsferênda e de di- carretel ante magnético, no qual é eu.,
mens5es ligeiramente maiores que as rolada uma bobina, dentro da qual
do disco do telefone, extendendo-se trabalha um embetlo, vasado central152.205
TP.RMO N9
central e superiormente para formar mente e provido nas extremidades de
urna aba de forma aproximadamente válvulas, sendo o dito carretel provi-.
De 23 de ageeto de 1963
eliptica e contendo nas partes :atereis do nas suas extremidades de bases
Requerente — Companhia Vidraria uma de cada lado, as listas de ende- rosqueadas, e vasadas centralmente,
reços e demais, protegidas por uma também; providas de válvulas, a supeSanta Marina. — São Paulo.
lAmina de plástico cada uma, c ontendo, rior dotada de um cone para maior
Título — Nova forma ou configu- ainda, na face posterior, duas, línguas
ração para frasco de vidro. — Mode- contendo material colante, colocarias imantação, sendo disposta entre o furo
do dito cone e o êmbolo uma mola
lo Industrial.
uma de cada lado do orifício. — To- heli coidal. — Total de 3 pontos.
tal de 2 pontos.
Traid0 149 151.438

TERMO Na 116.045

•
De 20 de novembro de 1959
19) "Nova e original configuração
ornamental aplicada a grampeadores
automáticos", caracterizada pelo fato
de se apresentar com corpo aproximadamente cilindrico. horkontal,
com topo posterior fechado por diste, sendo que perpendicularmente a
tal corpo e junto a extremidade posterior se encontra solideriamente disposto cabo, com ligeira dilatação posterior e Inferiormente dotado de bico
receptor de mangueira de ar_ comprimido, enquanto que junto ao Angulo interno formado pelo corpo horizontal e o cabo, junto a Aste, se encontra tecla ou gatilho; o corpo principal horizontal se apresenta com extremidade anterior, pela parte Rupeflor com região abaulada,- ladeada
por placas conjueadaa a um m ecanismo grampeador própriamente
dito, na forma aproximada de caixa
prismAtica, inclinada para baixo e
CM direção ao cabo. sendo nue entre
tal caixa e a face inferior do corpo
princinal se encontra esholn
nortador de fita continua de
gramnas, estojo asse retido em posição nor cinta.
Total de 2 pontos
n15me tiuo,n

•

n-• Nova forma ou ~figuração
para frasco de vidro compreendendo
um recipiente genericamente cilíndrico
e dotado de gargalo do tipo convencional dotado de. rósea, caracterizado
por apresentar uma parte inferior correspondente a 2/3 de seu tamanho,
completamente lisa e dotada de saliência anelar nas adjacenclas de sua extremidade Inferior; sendo que, na altura do têrço superior io frasco é
prevista uma curta saliência anelar
que tem superiormente uma se:nivel
depressão anelar de perfil ou atedio
meia-cana, formando supeiormente cantos acentuadamente arredondados que
delimitam a dita zona reentrante de
uma parte superior em forma cupular

Requerente — José Onzena Deatte
-- Alagoas.
Titulo — Mosquiteiro domici a ar. —
Privilégio de Invenção.
1* — Novo modelo de mosquiteiro
domiciliar, caracterizado por constar
de um mecanismo todo- metátco, coasatuído do dois cajados de ferro derendo 3/16 (figura 1), montados em deis
leques laterais confeccionados em tubos de 3/8 (figura 2). — Total de
7 pontos.
•
TERMO Na 16.584

T£RM0 Ne 1$19.545
De 18 de maio de 19660
Requarente — José Ãit. ---- não
Paulo.
Inveaçáo — "União Metálica para
Persiana". — Modélo de Utilidade.
19 unos° metálica para persianas,
do tipo de enrolar, com laminas phiaticas, metálicas ou de madeira, jn..
cluindo uma fivela de formato retangular cujos lados menores são enoaixados em presilhas formadas por
chapas dobradas em anil, caracterizada por serem as ditas presilhas pro.
vidas d co:te obliquo na face frontal, dita fivela Introduzindo-se atra.
vé.s de uma fenda longitudinal aberta
era um trilho de perfil "I'.
Total de 3 pontos.

De 29 de janeiro de 1950
TERMO .N9 120,527
Blaw-Knox Company — Betados
Dep. em 23 de junho de 1980
Unidos da América.
Titulo — "Instalação automática
Requerente — Cama Bruno S. A.
para o revestimento continuo de artisão paul°.
gos alongados". — Privilégio de In- —Titu:o
— Aperfeiçoamentos em Mevenção.'
sa Retrátil — Privilégio de Invenção.
19 — Instalação automática para o
19 "Aperfeiçoamentos em Mesa Re.
revestimento continuo de arti gos alou. trát11", tendo a prancha (1) da mesa,
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TERMO N9 122.003
Inferiormente, abas (2), com pinos*
(3), onde se articulam oe pés (5), caracterizados por possuir, na face inDe 16 de agasto de 1960
ferior da prancha (1) uma corrediça
(3) em forma de "U", alongado trans- Erik Vaidemar Fejmert — Suíça.
versalmente, situada na linha de si- Titulo — "Máquina alisturadora"
metria da prancha (1), em Posição — Privilégio de Invenção.
ortogonal aos eixos (8), de giração no
cruzamento em eX", dos pés (5) e (7) 1 — Uma máquina misturadora ca.
entre si, e fixa a prancha (1) por racterizado, por um ressrvatório anular
• suas extremidades, deixando um vão aberto na parte superior e tem sua
alongado, no qual se aloja urna barra parede interna formando a parede
(8), situada paralelamente aos eixos laterial de um espaeo fechado conten(3), solidaria às extremidades livres do um motor acionador que aciona
um eixo vertical em vedação, estensuperiores do par de pés (77).
dendo-se através da parede superior
Total de 2 pontas.
dispositivos misturadores que se estendem descendentemente para dentro do reservatrio anular.
TERMO N9 120.648
Seguem-se os pontos de 2 a 9.
De 28 de junho de 1980
Requerente — Independeny Lock
Oompany — Estadas Unidos da América.
Titulo — Aperfeiçoamentos em
Fechaduras residenciais e processo de
Montagem das mesmas — Privilégio de
Invenção.
1° Um conjunto de fechadura cilin.
drica para porta, operável por uma
espiga de maçaneta, dito conjunto
tendo uma carcaça roseta. de chapa
Metálica Incluindo uma manga de
apoio da espiga de maçaneta que se,
estende axial e longitudinalmente da
mesma, caracterizado pelo fato da
mencionada carcaça encerrar núcleo
de placa roseta de plástico, no interior
da referida carcaça, dito núcleo sendo
provido com um mancai axial para a
citada espiga, e com um mancai de
escora iodai, em sua face, para ser enggajado por um mancai axial da mencionada espiga.
Total de 16 pontos,

A requerente reinvidioa de aceado
com a Convenção Internacienal, e o
Artigo 21 do Decreto-Lei ng 7.903, de
27 de eget() de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 21 de julho de
1959, sob n 9 828.530.
TPRMO N • 120.944

De 7 de julho de 1900
Privilégio de Invenção — aeve
•tiqueta".
Israel Sobolh, brasileiro, comerciante, estabelecido na cidade de São
Paulo.
19 Nova etiqueta, caracterizada por
Ser con.stituida por duas placas superpostas, retangulares ou de outro
formato qualquer, sendo previsto entre estas um dispositivo sonoro adequado qualquer, sendo ainda as ditas
placas, providas de orifício para a
saída do soei e orifício extremo de
fixação por melo da usual alça.
Segue-se mais 1 ponto característico.
'MIMO N 9 121.319
De 18 de julho de 1900

Requerente — Valisére S. A., Fábrica de Artefatos de Tecidos lidesmalháveis — São Paulo.
Pontos característicos de "Processo
para a Fabricação de Artigos Textels
tais como colarinhos" — Privilégio de
Tnvençção.
19 — Processo para a fabricação
de artigos têxteis, tais como colarinhos, de tecidos sintéticas, caracterizado pelo fato de dito colarinho ser
constituldo por dois forros de tecido
sinietico entre os quais se intercala
urna fólha de polietileno, sendo o
conjunto prensedo e colado por meio
de calor e pressão,
Toee de 5 (cinco) pontos °erectaratiees.

TERMO N° 123.251

em baquelite, polistereno ou similar,
dotadas de rosca" interna, caracterizados pelo fato de que junto às bordas livres da tampa se encontrar sequência de janela ou aberturas sepa.
radas por finas hastes intermediárias,
enquanto que a tais aberturas correspondem tem saliência que circunda
o gargalo do frasco a certa distância
de seu topo, dentes dispostos na parte mais externa da'citada saliência,
dentes P-ZU com vértices voltados no
sentido hore r ie ou do feehametno do
frasco, podendo, aincii, tais hastes
e dentes se apresente- levemente inclinado ou em relerão à ,vertical, e
possivelmente arrenciondados pelo lado de rosquearneiVos.
Total de 4 pontos.
TERMO NQ 124.421:
De 24 de novembro de 1960

.The Welleome Foundat ion Limited
— Inglaterra.
Requerente — Textron Industries, Título — " processo para fazer deInc. — Estados Unidos da América. rivados de benzo (a) Quinollzina" —
Título — processo paar Fabricação Privilégio de Invenção,
de Artigos com Cabeça — Privilégio 1 9 — Um processo para fazer derivados de beiro (a) quinolizina, como
de Invenção.
a emetina -ou seus análogos, com re19 — Um proezas° para a fabrica- ferência
aos desenhos, ou esquemas
ção de uni artigo com cabeça que se anexos, onde
as fórmulas (III) e (IV)
caracteriza por compreender o pra devem ser lidas
como compreendendo
porcionar-Se uma obra cilíndrica de também as imagens
especulares das
comprimento e diameteo predeter- estruturas desenhadas,
nessas fórminado, submetendo-se à extrusão mulas R-1 é une grupo ealquila
uma parte da dita obra para propor- de 1 a 4 átomos de carbono,tendo
R-2
cionar uma haste de Miá-metro redu- é um grupo alcoxi inferior ou hidroxi
zido e uma parte de cabeça essencial- e R-3
e Re4 são grupos metila ou etila,
mente. do dito diâmetro predetermi- ou juntos,
formam um grupo metilenado pelo sustentar-se as inteiras pa- no, caracterizado por compreender a
redes 'ateres da dita' obra contra de- fase de hidrogenação catalítica, preformação lateral apreciável ao mes- ferentemente sob condi eões ácidas, de
mo t:mpo submetendo-se a dita obra um composto de fórmula (TV) para
apresado de extrusão longitudinal sea dar
um composto de fórmula aro.
bre uma extremidade da mesma e for- Seguem
os pontos de 2 a 12.
rendo-se a extremidade oposta con- •A requerente
reivindica de acerdo
tra uma ressalto caecavamente curve com a Convenção
Internacional e o
internamente convergente, tangencial Art. 21 do Decreto-Lei
N 7 7.903 de
com as ditas paredes laterais e termi- 27 de zt"-'-tr)
dpd a do
•0'ç
nandn para o interior num orificio corespondente pedido depositado na
de extrusão, desse modo formando Repartição de Patentes da Inglate ra
um ressalto convexamente curvo Obre em 24 de novembro de 1959, sob númea dita entre a dita haste e a parte da ro 39.935.
cabeça, .o ralo de curvatura do dito
ressalto não s f, ndo apreciávehnente
Teiee10 N9 128.476
maior que a diferença entre os ditas
diâmetros nem apreciàvelmente me.
De 8 de fevereiro de 1981
nor coe a metade da dita diferença.
Total de 14 pontos.
Requrente — .Age Bino e Sebastião
Elle de Castro — Estado da Guanabara.
TÉR1150 N 9 123.2•'7
Titulo -- • capacdte de Nebluna
Constante — Modelo de Utilidade.
De 5 de outubro de 1980
19) "Capacete de nebluna constante", caracterizado pelo fato de possuir
Requerente — Luiz Natale —
duplas paredes permitindo a passaPaulo.
gem d'água, entre elas, proveniente
Titulo — Porta-Chaves — Modelo de sua ligação, por meio de tubo, à
de Utilidade.
mangueira d'água ou a um reservató1° 3 "Porta-Chaves", oaracterizado rio o referdo capacete é dotado, na
pelo fato de ser constituido pela jus. sua periferia, de uma pluralidade de
tiposição de duas peças idênticas, em orifícios equidistantes entre si, para
fonna aproximada de ganchos, de li- permitirem a vaporização d'água ao
nhas retas ou curvas, com extremida- redor ,do utente, formando uma nedes superiores articulares por ilhó ou blina* constante. Internamente, são
similar, sendo que as extremidades previstas meios protetores para a
livres, quando fechado o conjunto, se cabeça do utente, constituidas por "emparelham com as partes medianas puma de borracha.
Total de 4 pontos.
inferiores das peou apóstas.
Total de 2 pontos.
TERMO leo 127.191
TIMM X* 123.916
De 24 de fevereiro de 1901
Requerente — Horst Manes RinRaqueernte — General Electric
chei.
Company — Estados Unidos da AnáDepusitado em 27 de outubro de 1960 rica.
,
Titulo — "Aperfeiçoamentos em ou Título — Aperfeiçoamento era Porrelat:vos a tampas para frascos e ta de Gabinete com Guarnição de
respectivos recipientes".
Tira Removível — Privilégio de In19) "Aperfeiçoamentos em ou re- venção.
lativos a tampas paar frascos e res- 1° -- .1tma porta caracterizada por
pectivos recipientes', confeccionadas comp eencler ume face sUbstancial.
De 6 de outubro de 1960

eevereiro de 1965 445 '`‘,
Mente retangular beiradas' estendidas
para trás, uma guarnição de tira ra‘
movível encostando em pelo menos
uma beirada da dita porta, dita guarnição de tira incluindo unia beirada
elianteira para encaixar na face de
dita porta e um !lenge trazeiro para
contato com a beirada de dita porta,
ditos flanges definindo um recesso
longitudinal no lado de dentro de dita
tira, ditos flanges incluindo paredes
que definem ranhuras ou depressões
longitudinais trazeira e dianteira que
abrem para dentro de dito recesso, e
uni gr ampo pare, prender de modo
removível dita tira em dita beirada
da porta compreendendo um corpo
substancialmente plano preso em dita
beirada da porta, uma projeção estendida da beirada dianteira de dito
grampo para encaixe com dita ranhura dianteira, orelhas em beiradas
laterais opastas de dito grampo e afastadas de ditas beiradaa da porta, uma
mola de fio arqueada tendo um extremo preso a dita beirada dianteira de
dito grampo e estendida para trás por
baixo de uma de ditas orelhas para
encaixe flexível com dita ranhura
traseira e depois para a frente por
baixo de outra orelha, o outro extremo de dita mola terminando antes da
beirada dianteira de dito grampo para
permitir o livre movimento de dita
guarnição de tira para a frente para
desencaixe de dita projeção de dita
ranhura.
Total de 3 pontoo.
Finalmente, a requerente reivindica os favores da Conveçáo Internacional, visto a presente chave/14o ter
sido depositada na Repartição Oficial de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, em 22 de abril
de 1980, sob o n9 23.997.
TERMO N9 127.308
De 2 de março de 1941
Requerente — Societé Dos Usines
chhniques RhOnepoulenc — Paris —
França.
Pontos característicos de uAperfet.
çoamento na abricaçáo de idros de
Segurança' — Privilégio de Invenção.
19 — Um processo de fabricação de
vidros de . segurança com armadura
de butiral polivinfilco plastificado,
caracterizado pelo fato de que se utiliza uma armadura contendo uma proporção no máximo igual a 2.5% de
um éster silício° orgânico suficiente.
mente fixo para não se eliminar por
evaporeato nas condições normais de
fabricação, armazenagem e emprego
das armaduras para vidro de segurança.
Total de 3 (três) pontoe earactarile
ticos.
TERMO Ne 127.3441
De 1 de março de 1981
Requerente — Sunbeam do Brasil
Anti-Corriaivos S.A. — São Paulo.
Título — Processo e material para
produção de revestimento de fosfatoe
em objetos de ferro, aço ou de metais não-ferrosos. — Privilégio de
Invenção.
1°) Processo para formação de revestimentos de fosfato' de zinco, ferro, manganês, alumínio, cadmia ou
alcali-terroso, em objetos de matai
ferrosos ou não-ferrosos, caracterizado pelo- fato de que com utilização
de banhos de fosfato& que formam
camadas verdadeiras de foafatos podem ser tratados objetos metálico&
oleosos e grazosos, sem desengraaa-,
mente e lavagem anterior, numa ao
operação. Taís soluções foefatizantell
contêm umectantes resistente' &ai
ácidos e sais metálicos, orgánloos ospilar-ativos, de preferência Monica. (Total de peitos).
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TERMO 127.914
terizado por compreender tema solução aquosa de uni componente formador de película de um polímero
De 24 de fevereiro. de 1061
De 27 de março de 1961
resinoso sintético, adaptado para fozmar uma película eletricamente isoNome -- Angelo Capone.
lante por meio de secagem da dita
Requerente: Pirelli — Salsa, SoP. I. para "Nevo tipo de máquina base, e um material sólido fotoconpara empacotamento de macarrão dutivo, uniformemente disperso na ciciá Per Azioni — Itália.
Título: Almofada de borracha escomprido." — Privilégio de Inven- dita solução aquosa formadora de
ção.
película. (Seguem-se os pontos de 2 ponjosa — Modêlo de Utilidade.
19) — Nevo tipo de máquina para a 36).
Almofada de borracha esponjosa,
•
empacotamento de macarrão compricaracterizada pelo fato de apresendo, caracterizado por se formar de
tar, em correspondência com sua ouuma esteira que se movimenta sebre
perfície de emprégo uma camada de
Tgamo IV 127.845
tres roletas aproximadamente disposmaterial esponjoso de elevada Mel
tos como nos vértices de um trienciez, como por exemplo um poliurcDe 23 de março de 1901
guio invertido, dois deles móleis, uni
tano esponjoso, inteiramente contipor mais de um braço que o aprodo dentro de uma sede correspondsnxima e o afasta do oposto e, o outro, N. V. Philips'Oloellampenfabrieken L, cujo perimetro corre lado a lado,
por meio de uma alavanca com cona uma certa distáncia, com' a quina
tra-pao, que o movimenta para bai- — Holanda.
perimetral superior da almofada.
xo e para cima, com a finalidade de
JS
em
ou
Titulo —."Aperfeiçoamn_
ara manter a citada esteira tencio- retivos a transdutores eletro-mecâni- • A requerente reivindica a prioridade de igual pedido, depositada na
nada e ora, afrouxada formando
- Privilégio de Invenção.
Itália, sob o n.° 82.151, - aos 6 de
uma dobra ou colo na parte supe19) Aperfeiçoamentos em ou rela- abril de 1900.
rior, onde automàticamente se coloçam o macarrão e respectivo papel tivos a transdutores eletromecânicos,
de embrulho, este envolvendo aquele, compreendendo um corpo em forma
levados pela movimentação da pró- de placa, que pode ser provido de
TERMO 127.941
pria esteira. (Total de 2 pontos). uma ou mais concavidades e que é
feito de material dotado de proprieDe 27 de março de 1961
dades Pieeeeelétricas, destinados a uso
em aparelhos que gravam ou reproTERMO N° 127.7'77
duzem em trilhas de gravação em Requerente: The National Cash
De 21 de março de 1961
forma de sulco, na qual forem gra- Register Company — Estados Univadas duas oscilações perpendiculares
Rohm• & Haas Company — (Esta- entre si com o auxilio de um elemen- dos da América.
dos Unidos da América).
to gravador ou reprodutor comum, Titulo: Dispositivos e prccessos de
&se divisível em • duas partes armazenamento de Informações —
corpo
Titulo — "Artigos revestidos. —
que respondem, cada qual, apenas a Privilégio de Invenção.
1.erivilégio. de Invenção.
uma das duas direções de oscilação,
1.° — Um grupo de unidades so19) Um artigo de fabricação re- caracterizados pelo fatode cada uma IernSides
compreendendo um primeiVestido, compreendendo um substrac- das duas partes do coi:po responder ro e um -segundo
conjunto de bobito sólido adequado para revestimen- tanto aos esforços de flexão como nas solenéeldes, tendo
cada bobina
tos de superfícies, caracterizado pelo aos de torsão, diferindo entre si nas diversas espiras dispostas
em uma
citado substracto ter, sôbre éle, um propriedades piezo-elétricas, de modo única camada, sendo pelo menos
revestimento hidro-resistente com- que, no gravar ou reproduzir um sen- bobina do segundo conjunto deurna
preendendo um co-polímero de emul- tido de oscilação segundo um ângulo binas solenóides formada sare e boem
são hidro-insolúvel de u'a mistura
relação circundante com uma das
de 35 a 66%, em peso, de cloreto de de 469, os campos de sinais cor- bobinas
do primeiro conjunto de boviniledeno, com t35 a .35%, em peso, respondentes a cada uma dessas de- binas solenóides,
sendo os citados
de um material monômero escolhido formações têm o mamo sentido em conjuntos de bobinas
embutidos em
dentre acrilato de metila, metacrilae uma parte e sentidos opostos na ou- uma camada de uma composição
de
to de n-propila, metacrilato de buti- tra. (Seguem-se os pontos de 2 a 13). embutimento com os seus eixos eula, e misturas de (1) pelo menos um A requerente reivindica de acôrdo bstancialmente paralelos e com pasmembro tendo um efeito-endurecedor com a Convenção Internacional e o sagem axiais livres através delas,
escolhido dentre estirem, viniltotue- art. 21 do Decreto-lei no 7.903, de sendo o citado grupo de unidades sono, e esteres de ácido metacrilico 27 de agesto de 1945, a prioridade lenóides caracterizado pelo fato de
com um alcanol tendo 1 a 3 átomos do correspondente pedido depositado que
cada conjunto de bobinas Solede carbono, com (2) pelo menos um na Repartição de Patentes da Ho- nóides
é formado de una comprimenmembro tendo um efeito amolecedor landa, em 26 de março de 1960, sob to inteiriço
separado de conduto;
escolhido dentre esteres de ácido n9 249.84.6.
estando uma parte de cada compriacrílico com um álcool alifático samento de condutor ao longo de cada
turado tendo de 1 a 18 átomos de
bobina no seu conjunto de bobinas e
carbono e esteres de ácido metacriTERMO 127.849
estendendo-se de extremos a extrelico com um álcool enfático saturado
mo da bobina.
•
tendo de 4 a 18 átomos de carbono,
sendo a quantidade de . (1) a 10 a
De 28 de março de 1961
Seguem-se os pontos de ns. 2 a 10..
50%, em peso, da Mistura de moPrioridade: Estados Unidos da
neimeros total e sendo a quantidade
Ishikawajima — Harima Jukogyo América, em 6-4-1960, n. o 20.494.
de (2) de 15 a 55%, em peso, da Kabushiki
•Kaisha — Japão.
mistura de monemeros total, com a
condição que, pelo menos, 35%, em Titulo: Novos aços dateis de baiTÉRMO 128-.174
peso do co-polímero sejam formados xo teor de carbono contendo nitreto
de, pelo menos, um dos esteres su- — kivilégio de Invenção.
pra-citados em (1) è (2) ou u'a
De 7 de abril de 1961
1.° — Um aço ~H comum de
mistura de dois ou mais dos citados
co-polímeros de emulsão hidro-inso- baixo teor de carbono, com menos
leveis. Prioridade: — 21E.UU. da de 0,35% de carbono, caracterizado
Requerente: Roberto Xavier de aliAmérica, • em 25-3-1960 e 25-1-1961, por conter de 0,015% a 0,000% em veira — São Paulo.
nos 17.4475 e 84.'751. (Seguem-se os pês° de um nitrcto estável, selecioTitulo: Quadro para ensino intuinado em um grupo que consiste de
pontos de nos 2 a 13)..,
nitreto de berilio, nitreto de colúm- tivo — Priviiégio de Invenção.
bio, uma combinação de nitreto de vo, indicado para o auxilio e a comalumínio e nitreto de cohimbio,
TERMO N.O 127.680
i.° — Quadeo para ensino intultiuma combinação de nitreto de beri- provação do ausendizado intuitivo
lio e nitreto de cohimblo e urna por parte de crianças entre três e
De 16 de Março de 1901 •
combinação dos três nitretos men- sete anos, caracterizado por comHarris — Intertype Corporation — cionados, como um componente Im- preender urna placa plana, de qua l
portante.
Estados Unidos de América. face-querfomat, ilc
anterior recoberta parcial ou inteiSeguem-se os pontos de 2 a 34. ramente
Titulo: "Composição de revestimenpor ftilha metálica, Obre a
to processos e artigos". — Privilégio A requerente reivindica de acerdo qual podem
ser. aplicadas pequenas
de Invenção.
com a Convenção Internacional e o peças, representativas de letras do
10) Une material ou composição de Art. 21 do Decreto-Lei n.° 7.903. de alfabeto, notas musicais, snúmeros,
revestimento eletrofoto-sensível
27 de agasto de 1945, as prioridades símbolos, 'sinais, figuras e outros,
aplicação à superlície de unia
dos correspondentes pedidos deposi- feitos de qualquer material, e apeportadora de imagem, para uso em tados na Repartição de Patentes do nas dotadas de pequeno bloco de imã
lum processo eletrofotográfico, para Japão, em 31 de março de 1960, sob permanente, inscrustado em sua fajormar sobre a dita superficie uma na. 11.188, 11.189 e 11.190, respec- ce posterior.
telicula eletrototo-sensibilizada
tivamente.
Total de 2 pontoe,

TERMO 128.459

TERMO N 9 12 7 .698

De 18 de abril de 1964
Requerente: \V. R. Grace
Co.
Loéal: Estados Unidos da América.

Titulo: Uso de silicatos orgânicos
para formar unia camada de eilica
s9bre p artículas de sol de óxido metálico.

• 1.0 , — Um prccesso para a preparação de una sol de Óxido metal'.
cc revestido de sílica, caracterizado
pelos estágios de preparar o sol de
óxido metálico; adicionar uma quantidade apropriada de um silicato orgAnico; aquecer a mistura por um
período dc tempo suficiente para efetuar a hidrolise do diluto mantendo a proporção ácido-base adequada;
remover os e'etrolitos contaminantes, concentrar o sol produzido; esta..
bilizar e recuperar um sol revestido
de silica estável.
Seguem-se os pontos de 2 a 8.
Prioridade: Estados Unidos da
América, em 12 de maio de 1960,
sob o n.o 28.513.
TÉRSIO 1418.834
Dep. em: 15 de março de 1961
Requerente: Moyses Nesanel
chel — São Paulo.
Titulo: Novas disposições em ger.'
rafas sifonadas — Privilégio de Invenção.
1.0. — Novas disposições em garrafas sinofadas, caracterizadas essencialmente pelo fato do corpo da garrafa constituir-se de duas partes dia..
tintas, corpo principal com capacidade total de líquido, e tampa bojuda sifonada com capacidade total
de gás; pelo fato ,ainda da extremidade inferior da tampa ser provida,
no lado externo, de ressalto ou crie
naleta circundante de abertura vol.
tada para baixo, canaleta essa que
tem instalada guarnição de borracha
sob a qual se encaixa a borda superior do corpo principal, sendo que
em plano continuo a este ressalto,
possui ainda a tampa, saliência anular que serve de gase a um anel
chapado que próximo a sua periferia interna possui, em pontos diametralmente opostos duas saliências
ou mancais, nos quais são passantes
dois eixos, situados, em relação a
garrafa, lateral e paralelamente as
extremidades livres destes eixos possuem uma dobra inferior em -forma
de "L" ou de gancho nos quais se
prendem um lego de quatro molas
helicoidais verticais que por suas
extremidades inferiores se engatam
em urna base anular sob-posta à base da garrafa e livre em relação a
esta; pelo fato ainda dos referidos
eixos nos espaços entre as salièncias mancais terem conjugados Uma
alavanca que comandam os ganchos
e a tensão das molas, e finalmente
pelo fato da base da garrafa dispõe
centralmente de una bico 011 válvula
de entrada de gás.
Total de 2 pontos.
Titila10 128.834
De 24 de março de 1961

Nome: Buichl Tomiyama e Sinzo
Kunioshi — São Paulo — Capital.
Titulo: NU° tipo de secador automático para chá — Modêlo de Utilidade.
1.° — Návo tipo de secador auto.
mático para chá, conslituido de um
conjunto de peças, as quais funcionam conjugadamente entre si, possibilitando a secagem do chá, caracterizado pelo fato de ssr provido de

é
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um estágio onde se eleva a temperatura básica, o que permite aqa*me paulatinamente o chá (rama repicada) até chegar num grau de aiMiem desejado.
Total de 5 pontos.
TERMO 128.716

•
•

g o da dita linha comum as extremidades divergentes da dita parte do
rasgo em V.
Seguem-se os pontos de 2 a 13.
Á requerente reivindica de acórdo

com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n. • 7.903, de
27 de as/6st° de 1945, a prioridade

saliente, capaz de projetaram coatra de variação para o outro ladO, se arum parafuso limitador de aia curso, cessário. — Seguem-se oe fontos dr
cravado no cabo. — Seguem-se mai/ 2 a 5.
3 pontos característicos.
A requerente relyindíca de acOrdo
com a Convenção Internacional e a

TERMO N°. 121.3b6

do correspondente pedido depositaDe 20 de julho de 1960
do na Repartição de Patentes rios
De 25 de abril de 1964
Estados Unidos da América, em 4 de
Requerente: . The British Drug HouInalo de 1960, sob o In° 26.818,
ses
Limited — Ing'aterra.
liontecatini, Societá Generale Per
L'industria Mineraria e. Chi:p ica —
Titulo: Processo de p reparação de
Itália.
TERMO 131.898
compostos de piperidina — PrivilAr
pio de Invenção.
Titulo: Composições fungicidas
De 28 de agósto de 1981
que Um atividade preventiva por
1.0 — Um processo para a prepacontato e fumigação e/on atividade
ração
de 1—tolil-oxictil-4
cudo-fito-terapêutica e imunizadora,
Requerente: Raul de Silvestri e
à base de beta-amino-aril-cetonas — Umberto Serpa, . ambos -estabelecidos na, caracterizado porque um halogena cidade de São Paulo.
Privilég io de Invenção.
neto de 2-o tolil-oxietila e a 4 -fertilTitulo: Terminal de ancoragem 1, 2:- 3, 6-tetraidrop:ridna são sul-mede
1.0 — Compostos pertencentes à
classe das beta-amino-aril-atil-ceto- para cabos — Privilégio de Inven- dos aos estágios de condensação e hl.
drogenaçào. —.Total de 3 pontos.
nas, compreendidos na fórmula geral ção.
A-00- eCH2 -CH2 -1; em que A é
1.9 — Terminal de ancoragem para
um grupo crua simples ou substituído, e 1( é um grupo amino ou gru- cabos, especialmente de freios de bi'IRMO N.° 121.395,
po amino edificado, caracterizados cicletas, motonetas e outros, caracDe
21 de julho de. 15.%0
por sua' atividade preventiva . (por terizado por compreender inicialcontato ou fumigação) e/ou endofi- mente unia pequena peça metálica,
Mi.délo de Utilidade — Nõvo mototerapèutica e imanizante contra os cirndrica, e com alojamento inter- de° de churrasqueira'. — Jesus Xavier
fungos parasitas de interésae na agri- no também cilíndrico, peça esta
cultura, e pela ausência de fitotoxi- aberta ao alto e provida apenas de Marques, brasileiro, industrial. residendez e toxidez contra os animais de um orificio central inferior, através te na cidade de Araraquara — estado
sangue quente, quando empregados do qual é introduzida a extremida- dc São Paulo.
—
em doses 'úteis para a proteção dos de do cabo, que é convenientemenste
I.° — Nõvo modelo de churrasqueidobrada ou recurvada, e aprisionada
cultivos agrários.
por arruéla justa, após o que o dito ra, caracterizado por ser constituída
Seguem-se os pontos de 2 a 31.
alojamento interno é preenchido com por uma peça tronco piram dal invere a borda livre 'do terminal tida, -ou de outro formato adequado.
A requerente reivindica de acôrdo solda,
sendo revirada para dentro e fecha- peça esta de paredes- pouco espessas
com a Convenção Internacional e o da
convenientemente. .
Art. 21 do Decreto-Lei 11. 0 7.903, de
e aberta em sua extremidade superior.
Total de 2 pontos.
27 de agósto de 3945, as prioridades
em cuias bordas são p-evistas cenados correspondentes pedidos deposileias para encaixe dos espetos. distados na ilepartição de Patentes da
postns em lados epastos. sendo anda
Itália, em 26 de abril de 1960 e 15
TERMO N ° 152.887
previstas nesta extremidade alças; e
de março de 1961, sob os na. 7.402
e 11.305, respectivamente.
De 18 de setembro de 1963
na face, inferior da dita peça tronco
piramidal, são previstos orifíc i os alon. TERMO 128.858
De 2 de maio de 1961'
Requerente: Zelman Sirola — Estado do Rio de Janeiro.
Titulo: Porta tubo espremedor —
•
Modelo de Utilidade.
1.0 — Poda tubo espremedor caracterizado. por ser constituido por
uma caixa de forma retangular ou
de, qualquer outra, dotada de dois
rasgos laterais, por onde corre um
eixo móvel possuindo ainda a referida uma tampa sôbre pressão, dopassará a extremidade do tubo.
lado de .orificio central por onde
Totarde 3 pontos.
T6,11M0 128.973
De 1 dc maio de 1961

Requerente: Carlos Tolomiotti de
Oliveira. -- Estado do Rio de Janeiro.
Titu!o: Nõvo modelo de blocos moldados cerámicos para construções. —
Modálo de Utilidade.
1.0 — Nõvo MOdélo de blocos
dados cerâmicos para construções, compreendendo blocos prismáticos retangulares. com • paredes laterais lisas e
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art. 21 do Decreto-lei n° 7.903. de
27 de agósto de 1945, a prioriciad,.

do corresporidente pedido depositado
na Repartição e Patentes do Japão
em 31 de outubro de 1959, sob núme
ro 34.475.
TERMO DE PATENTE NO 125.098
De 10 de dezembro de.1960

. Sperry Iland Corporation — Estados Unidos da América. •
Titulo — "Barbeador eltérico aciorindo por bateria e carregador" —
Privilégio de invenção.
19 — Um barbeador elétrico caracterizado por compreender um invólucro, dispositivos de corte montadoe
sôbre o invólucro, tua motor elétrico no dito invólucro para 'acionar os
tffi.os dispositivos de corte pela operação do dito motor, uma bateria reearregável tendo ligações de circuito
com o dito motor para o 'fornecimento de energia elétrica para operar O
dito motor tendo ligaeões de- circule
to para carregar a dita bateria de
tuna fonte de uma energia elétrica,
e dispositivos comutadores controlando o circuito entre a dita bateria e
o motor elétrico e controlando senaradamente o circuito dos ditos dia.
posit4vos de carre eemento, os ditos
dispositivos comutadores sendo opee
ráveis para interromper o c.irculto
entre o dito mo tor e a bateria sempre que' o circuito nata os ditos dia-AOS ., UNTOS CR rretzwanres
fôr fechado
para carreear R dita bateria.
Seguem-se os nontos de 2 a 30.
A recmerente reivindica de acárdo
a Convencão Internacional e O
gados, cuias "bordas são reviradas paia com
artieo 21 do Decreto-Lei n9 7.909, de
baixo,- formando sanneias do apuo. 27 de ae6sto de 1945. a 'prioridade do
— Segue-se mais 1 ponto caracterís- corresnondente nedido de positado na
R. enarticão de Patentes dos Estado'
tico.
Unidos da AnuSrica. aos 11 de janeiro de 1960, sob no 1.546.

TERMO N° 122.319

De 30 de agetsto de 160

TERMO N9 125.796

11 de janeiro de 1961
Tomiii Tarukawa — Japão.
Titulo: Um aparelho aperfeiçoado
Requerente: Salvador Peluso Sas!.
para descarregar auturnáticamea t e uma le — São Paulo.'
'título: Aperfeiçoamentos em pane.
quantidade de liquido pré-determinada.
las de pressão -- Privilégio de invexi•
— Privilégio de Invençao.
ção.
1.0 — Um aparelho para medir• 19 — Aperfeiçoamentos em palaelall
e descarregar subseqüentemente . uma de pressão, do tipo objeto do pedido
quantidade de fluido pré-determinada de patente T. 125.226, em que o cor.
caracterizado pelo fato de compreender po da panela e a tampa comp5ena
um tanque, unia válvula de alimenta- um coniunto substancialmente 'esférição, operada por solenoide, controla- co, caracterizados pelo fato de o re-.
dora de fluxo dentro do dito tanque. ferido como da panela ter o fundo
• TERMO N.° 114.583
uma válvula de descarga opera ia ele- em superfície côncava. dotada de ca.
tricamente controlando o fluxo saido neletas anolares concêntricas, distri.
De 9 de novembro de 1959
do dito tanque, um primeiro circuito buídas a intervalem regulares.
Total de 2 pontos.
incluindo meios de fechamento de cirTitular: Uccbel Produtos Químicos cuito sensíveis à subida de Eti.do no
Sociedade Anônima — São Paulo.
TERMO No 125.099
dito tanque até uni nivel pré-determiTitulo: Dispositivo para fechar e nado e à dita válvula de alimentação,
19 de dezembro de 1960
estancar aberturas em construções — um segundo circuito a dita válvula de
descarga, primeiro e segundo interrupPrivilégio de Invenção.
Requerente: Sperry Rand Ctirpo.
tores de contrõle nos ditos pilaseiro e
1.0 — Dispositivd para fechar e essegundo
circuitos, respectivamente, e ration — Estados Unidos d aAméri.
tancar aberturas em construções caca .
racterizado inicia'mente, o disposit:vo, meios de variação para operarem e
Titulo L- Mecanismo propulsor da
fecharem
os
ditos
interruptores
de
conlâminas para barbeadores elétricos
por um corpo cilíndrico tubular proCede,
operáveis
para
abrir
um
dos
di— Privilégio de invenção.
vido de tampas em ambas as extremidades, das quais a anterior é dotada tos interruptores de controle enquanto 19 — Um elemento propulsor da
fecha
o
outro
simultáneament*
include prolongamento afunilado que recebe
lâmina de corte para barbeadorell
o bicc de saída em caráter substituí- indo os ditos meios de variação um elétricos caracterizado por oemPreert.
operante
para
variar
os
der um elemento de fita. ..pernas fia.
vel, e a -posterior é solicidária a um primeiro meio
retas, caracterizados por possülrem quatro compartimentos formados pelas paredes de cabeceiras •e por três septos
transversais, equidistantes, e por apresentar nas secções das paredes verticais, nas superfícies superior e inferior,
respectivamente, em uma dentes e em
outra reentrâncias, opostamente correspondentes. — Segurrn-se mais dois
pontos

Requerente:- International Develop.;
ment Caurrpany of Natioual Distillers
and elimine-ti Corporation S. A. —
Suíça.
Titulo: Processo e aparelho para
o processamento 'de materiais em lblha ,— Privilégio de Invenção.
1.0 — Um artigo de manufatura,
caracterizado por -compreender uma
tira alongada • de um material em Ilha, a. dita tira definindo uma série de partes de rasgo em V dispostos essencialmente em fileiras paralelas, a parte de cada rasgo terminando junto as extremidades divergentes do mesmo numa linha comum, a unia parte de aba essencialmente triangular definida entre as
partes de rasgo, nos quais a dita aba
para um lado. sivels nas extremidades opostas dO
triangular é solidária ou inteiriça cabo, com prolongamento aletral re- ditos meios de variação
d o meio de dito elemento da fita ou tira se MI.
um egun
com o dito material em !Cilha e dilue curvado, em cujo interior é articulado se necessário, e s
licitamente reunida ao niesrno ao lon- um gatilho, dotado g ste de unia orelha operação para variar os ditos meios tendendo lateralmente do mamo
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knesma direção, e um elemento acionador de lamina montado sôbre • as
estendendo lateralmente do dito elemento' de fita , mnna &radie oposta
a das ditas pernas.
• 4`
Total de 18 pontos.
A requerente reivindica de =todo
com a Convenção Internacional e o
artigo 21 do Decreto-Lei n9 7.908, de
É7 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 14 de janei3o de 1960, sob n9 1.944.
TERMO U9 120.9e2
31 de janeiro de 1481
Requerente: The Singer Manufacturing Company — Estados Unidos
' da América.
Título: Sistema regulador ' de velocidade — Privilégio de invenção.
1 9 —Um sistema regulador de velocidade para um motor elétrico tendo enrolamentos de campo e de ars
tnadura ligados em série alimentados
um retificador controlado em estado
torrente alternada, compreendendo
por uma voltagem de alimentação de
sólido tendo um circuito enodo-cátodo em série com os ditos enrolamentos de campo e armadura, um eleimen. to de comporta no retificador
para controlar a corrente alimentada
pelo retificador aos enrolamentos
sendo as voltagens que se a plicam ao
t4emento de comporta derivado; de
tuna voltagem de referência e o enlamento de armadura sensível h, velocidade, e uma unidade de induten'eia variável 'para controlar a voltagem de referência para ajustar a ve- locidade do motor.
e Total de 3 pontos. •
tr. 'A requerente reivindica de acôrdo
a: tom a Convenção Interracional, e o
_• artigo 21 do Decreto-Lei n o 7.903, de
127 de agessto de 1945, a prioridade do
'correspondente pedido depositado na
Rpartição de Patentes dos Estadas
a. Unidos da América, em 3 de novern- brO de 1960, sob rt7 67.063. .
•

TERMO NO 127.284
, 1 de março de UMI •
Requerente: Produtos Contact 8.e.
- e- São Paulo. •
Titulo: Aperfeiçoamentos em torradeiras elétricas — Privilégio de Inerenção.
' 19 — Ap erfeiçoamentos em torradeiras elétricas caracterizados por um
euporte móvel da fatia, de velocidade variável, em movimento constante diante ou entre resistências ele, . tricas. Total 7 pontoe.
y•
TERMO N9 127.958
3 de março de 1960
Requerente: Inland Steel Company
a- Estados Unidos da América.
( Título: Aparelho de carregamento
e- Privilégio de invenção. 19 — Uni aparelho sh carreganaanIncluindo uma instalação de pistão
de condução de carga, disposto de
forma alternável e de vedação numa
aecção de caixa com orifícios, de entrada e de saída, espaçados, sendo a
Instalação de pistão alternadamente
móvel esstre o orifício de entrada e e
de saída e adptada para receber uma
afoga de material no orifício da entrada e conduzir o material para o
• •Micto de saída, o qual se comunica
• unia passagem contendo fluído
'
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e
de fel..
nocivo, combinada cora a feCÇÃO de mente impermeáveis para gases e va- dobradeira para confecção
eepesurt
caixa, compreendendo a Instalação de pores, com ou sem reflexão da re- 3158 ee fita de ebapas
tém:Moa
caracterizada
pela
dobradeira,
(Total
10 Ponda
pidão de condução de cara uma
secção de corpo de pistão formando fl=lidade do material em conjun- toe).
para uma direção só, A requerente reinviudica de aoôrdo
tuna ligação hermática com a sermão to, • limitada
devido a superfície doconjunto pos- com a Convenção Internacional e O
de caixa através, substancialniente, e*
flexibilidade em uma direção, art. al do Decreto-lei n° 7.903, de
de tôda a extensão da mesma, para
miaras não, ou os ~orna usados 27 de agasto de 1946, a prioridade do
impedir a passagem de fluído, Rendo em
e a superfície, ou os ~artes mari- correspondente- pedido depositado na
a Exação do corpo do pistão opere, nhos
exercem a limitação_ O• flexi- 'Repartição de Patentes da Alemanha,
velinente ligada, em uma extremida- bilidade
para uma direção. (Total de em 24 de março de 1980 sob ,u6
de, com meio hidráulico para efetuar
ponaxi).
M 44.779 Ib/7°.
movimento longitudinal alternado e, 4
na outra extremidade, de una ponto'
atrás do orifício de entrada para um
'PER
. MO . 14,9 14t7.809
~MO No 128.00'1
ponto além do orifício de saída, e estendida na' 'passagem contendo fluido
De 29 de março de 1901
De 78 de março de Ism
quando a secção 'do corpo referida
está na sua posição mais avançada;
Requerente — Diehrokemisk A/8 —
um membro de pistão, alterrnadaNoruega.
userente
mente montado na outra extremida- En tharcioe tre
Título — Processo Para produzir
.A;terra.""
de da secção do corpo do pistão e
ferro a partir de minério de ferro.
— Privilégio de Invenção.
formando uma ligação deslizante, de Título — Aperlet=ects
cargas 19) Um processo para produção de
vedação, com a sermão de caixa, en- eqa Ma~to
' ao.
tre os oriffolosade entrada e de sal- cone a ~o cinrvfie
ferro gusa em fornos elétricos, cada, sendo o membro do pistão operá- 145 Aperfeiçoamentos em equipa- racterleado pelo aquecimento de iene
velmente ligado com meios que mopara levantar cargas oont ~- carga contendo simulteaseamente Md- '
vivmentam alternadamente o mem- mento
35110 de vácuo, compreendendo una do de ferro e agente redutor carbonibro de pistão em relação eepacada e arranjo de oontrôle destinado a M- fero, em uma corrente de gazes de
de lustaeoside com a outra extremi- editar o uso temporkno do motor de oombuattio pràticamente isenta.- de
dade da secção do corpo do pistão,
interna de um caminhão cedietale, eus unia ou mais chaminés
i ndenendentemente do movimento da combustão
de levantamento omito bomba de dispostas fora do forno, e por aqueseccão do corpo do pistão, ficando o vamo de grande oapacidade para o cimento da dita carga entre 800 9 g
membro de pistão, na posição (rasei- fornecimento de uma pressão subat- 9000 C, de preferência, cérea de .
ra. máxima, da seccão do corno do mosférloa e, dispositivos de coleta de 8009 C, ¡pela transferência da carga •
nisto, disposta de forma vedada na carga por sucção, existentes no re- quente pana o forno elétrica sem
s eccão da caixa, adjacente do °rife. ferido o o a facilitar o mio resfriamento proporcional, pelo que
fido de entrada e em relacão aspe-- desde motor* como tente ~loa de são obtidas condições para a reducada Com a outra extremidade da movimento para a movimentação do ção indireta e teores elevados de
seceão do corpo do pistão que forca, referido caminhão de um para outro dióxido de carbono no próprio gás dó
com a secção do coroo do *Estão, ponto, tendo • o referido motor um forno de fusão. (Total de 4 pontos).
uma câmara de recebimento de ma- distribuidor de entrada, caracteriza- A requerente reivindica de.ac4rdo
térja flexível' disposta sob orifício de dos pelo fato de compreender pas- com a Convenção Internacional e O
art. 21 de Decreto-lei no 8.903 de
entrada, para receber uma carga de sagem indo de uma entrada normal 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
material, e móvel, COMO urna unida- de ar do referido distribuidor de correspondente
pedido depositados na
de, do orifício a entrada para 'a par- entrada e dos referidos dispositivos 'Repartição de Patente.s
Noruega,
semeei do fluido, sendo o membro de de sucção ao referido distribuidor em 5 de abril de 1969, na
sob número, '
nistão. na COSICAO mais avançada de entrada e que colocam os referidos 13L469.
nossivel da seccão do corpo do 171S- dispositivos de sucção em paralelo
tão. quando disnosto na Passagem de com a referida enteada normal; e
•
de contrôle destinados a
fluido, móvel. da relacão cano-cada dispositivos
a referida entrada de ar
TERMO 'Ho 128.464
vara uma relacão de lustaposiceo restringir
pára permitir que o referido
com a outra extremidade da seccão normal,
motor aja como bomba de vácuo e
De 18 de abril de 1961
cio corpo, afim de flexionar a-cámara gere
uma pressão sub-atmosférica
antes da sereão do corno do pistão nos referidos
dispositivos -de sucção
característicos de patente
ear movimentada de nassarrem
permitir a coleta de uma car- dePontos
invenção para:
field° para a secefin da caixa. por para
ga; e pelo fato de que os referidos Aparelho rosqueador de porcasa
onde a instalacão do nistea alterna- dispositivos
de oontrôle são, também, adaptável à máquinas dperatrizes.
demente disnoete conduz. melódico,- operáveis
abrir a referida en- • Requerente — Metalurgica, Helio
mente material do orifício da entra- trada de arpara
para uma operação nor- Ltda.
— Estado de São Paulo. -e .
da tara o orifício de setrie. Rem per- mal do motor,
ao mesmo tempo que Privilégio
de Invenção.
mitir o eseanamento de fluído noci- Impedem a circulação
de
ar
do
refe10) Aparelho. rosqueador de porcas,
yp para a atmosfera ambiente, atra- rido distribuidor para as referidos adaptável
a quinas operatrizes, cavés do orifício de entrada.
dispositivos de sucção e da referida racterizado por constituir-se de um
Total de 9 pontos.
entrada de ar normal para os refe- cerne (8) dotado superior e centralridos dispositivos de sucção, a fim
de um cône morse adaptável e
de evitar • perdas de pressão sub- mente
a fuso ou mandril (2) de
TaRMO No 127.972
atmosférica nos referidos dispositivos fixável
qualquer máquina opratriz, e na sus
de noção.
parte média de uma passagem cilinDe 8 de março de 1961
drioa em curva de noventa grau;
disposta com uma bôca lateral e a
TERMO N9 127.888
Requerente — Impermeabiliaações
outra voltada para baixo e coaxial
Vedatex Ltda. — São Paulo.
ao cône-morse W. (Total de 7 ponTitulo — iftwo Material Abrasivo.
tos).
. De 34 de março de Mi
— Privilégio de Invenção.
1°) Nôvo material abrasivo, caracterizado por ser feito por processo de Requerente — Moeller & Neta/mem
TÉRMO N.° 128 .539
Impregnação de , materiais celulares G.m.b.H. — Alemanha,
(esponjas) com todos os tipos de Titulo — Laminador de chapa a
De 15 de março de 1961
abrasivos, dando-se a fixação dos quente. — Privilégio de Invemato,
abrasivos através da Impregnação de
1°) Laminador de chapa a quente Requerente: João Costa Negraes e
adesivos em solução ou emulsão.
com uma pra-armação reveraivel e Ricardo Barsuglia — São Paulo.
(Total de 3 pontos).
uma armação "Quarto" reversível, Titulo: Novo tipo de' ferro elétrico
com os quais o material, apenas na de passar roupa com comutador de
TERMO N9 127.582
primeira ou, em ambas, uma outra, temperatura — Modelo de Utilidade.
será laminador à espessuras grossa
De 30.
fevereiro de 1961
— Novo tipo de ferro elétrico
ou média, tendo era'ambos os lados de 1.°
armação "Quarto" uma máquina psasarroupa, com comutador de tem-.
Requerente — Wladslaw Diamand, da
ersroladora sem núcleo, na qual o pera tura, formado de um ferro elétrico
polonês, quimico, residente em São material
laminado na armação re- comum porém, caracterizado por ter
Paulo, III., rua Frei Caneca n9 930. versível
é
introduzido alternadamen- a resistência elétrica formada em' secécie
—
Patente
de
Invenção.
Esp
te através de uma curvatura produ- ções ligadas em série cada secção tenTitulo — Estreita embalagem fle- zida
um jôgo de talo dobrador, do pinos próprios para tomada de corxível térmo-Isolante 'ele baixa pres- com por
uma velocidade idêntica a da rente, de forma que é possível por em idio. — Privilégio de Invenção.
laminação, caracterizado pelo fato da funcionamento uma, duas ou mais dos
Pontos característicos:
que à última armação está anexado
1°) Estreita embalagem flexivel um bahco de esfriamento provido de aludidas secções, conforme os pinos de
tênno-isolante de baixa pressão com uma tesoura divisora para chapas de tomada de corrente selecionados. —
superfícies -em absoluto ou relativa- espessura grossa • média, •/ou urna Total de 2 pontos.
n•••••nn••n
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TERMO N.° l28.80-

TÉRMO N.° 128.790
•
Depositada em 28 de abril de. 1961
Requerente: Pechiney — Compagnie
de Produits Chinilques et Electiesinetallurgiquee -e- França.
Pontos earacteristicos de: Dispositivo
de aperto para coneiões elétricas. —
Privilégio de Invenção.
I.° — Dispositivo de apêrto para
conixões elétricas que aperta um suporte fixo e um mordente móvel , em
rotação, caracterizado por serem os
deslocamentos angulares do referido
mordente sujeitos, por dois meios distintos de transmissão de movimentos,
aos deslocamentos. de uma peça motriz rotativa, exercendo, tais meios. sua
ação separada e sucessivamente no
curso do deslocamento da mesma peça
motriz. -- Total de 11 pontos.
TERMO N.° 128.289 ' i
.
De 11 de abril de 1961
Requerente:- N. V. Philips Gloei1ampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos eia ou relativos á iãmpadas incandescentes ae
gás. — Privi'ég:o de ' Invenção.
1. 0 Uma lâmpada incandescente
elétrica de gás que é utilizada numa
posição de combustão na qual o eixo
longitudinal do bulbo substancialmente
cilindrico é horizontalmente disposto,
e na qual um conjunto de '-grade para
guiar a corrente de gás que ocorre
no bulbo da lâmpada a aperação é
proporcionar numa zona que se atua
mais elevada que, o filamento, caracteriza ia por arn conjunto de grade
guiando a corrente de gás paralela,
mente ao eixo 'longitudinal e ao longo
do lado super'or do bulbo. -- Total
de 3 pontos.

De 28 de abril cie 1961

Req'uerente:' N. V. Philips' GlOellampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ea relacionados com . unidades de construção
e arranjos . de circuito compreendendo
unidades de construção. Privilégio
de Invenção.
1.° — Aperfeiçoamentos em ou relacionados com uma unidade de construção compreendendo transistores e destinada à composição de iun arranjo de
circuito, por exemplo um arranjo Iógico. caracterizados pelo Fato de que
o terminal de entrada é conectado através de uma resistência à base de transistor c, de mais a mais, através de
outra resistência, a um terminal a ser
conectado à fonte de distribuição, essa
outra resistência sendo desenhada 'como
uma resistência do coletor para outros
amplificadores do transistor a serem
conectados è unidade de construção.
A requerente reivindica de acõrdo
com ..a Convenção Internac:onal e o
Art 21 do Decreto -lei n.° 7.903 de
27 de agósto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Alemanha.
em 5 de maio de 1960, sob- n 18287
VIII a 21a2.

binação. caracterizado por compreender
uma caixa munida de uma zona sensivelmente cilíndrica aberta. no bordo
da qual fica segura uma peça cilíndrica
dee, de diâmetro exterior igual ao Interno daquela. a . qual peça fica limitada em scru borde livre por uma aba
de desenvo' v niznto anulai plano,' pro •
Vida de um entalhe que contintm sõb,s_
a supeyfice de d ta peça até a proximidade de seu bordo de união com a
zona cilindrica da caixa ficando alO•
jacta no espaço definido entre o' borde
desta e a aba ' uma p l uralidade de
anéis citindicos de d ãmetro interina
maior que o da peça antes nomeada,
e em cada um dèstes provida uma
aba que: se projeta para seu interior.
ficando um con-acto com a peça e possuindo um entalhe que define unia solução de continuidade na mesma, sendo
assinalada na superfície externa de dito
anel a posição do entalhe com um sinal deteria nado, distinto de' outros que
também se encontram • sõbre dita mi.
perfície; tun membro , de tampa que
possui uma' porção cilíndrica fica inserido por intermédio desta na peça cilíndrica óca. em forma girável em relação a ela, possuindo na superfície
•de dita porção alinhados segundo uma
geratr:z da mesma uma pluralidade de
topei salientes em igual número que
os anéis. 'enquanto na outra porção da
tampa f:ca localizada sôbre a mesma
reta que os toPes,. Ima ref.srência capaz de ser posta em coincidência com
os sinais que assinalam a posição dos
entalhes. — Total de. 3 pontos.
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de baixa velocidade rode livremente.
na , outra direção de rotação do motor, o césto é acionado pela conexão
de baixa velocidade à uma baixa velocidade para lavagem e a conexão ,de
'alta velocidade roda livreMente, caracterizado pelo fato de que um impulsor
do formato de um disco -"montado
ct-exialmente em uma das extremidades
do (No' para .ser girado em relação
ao mesmo, e arraniado para ser acionado pela conexão de acionamento de
alta ve'ocidade quando rode livremente.
— Total de . 17 pontos.
A requerente . re:v:ndica de acórdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903 de
27 de agósto ,de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição e Patentes ci 1 Inglaterra,
em 12 de maio de 1960 s 1 a " 16.871.
TERMO N.° 131.809
De 21 de agosto de 1961 •
Requerente: Tesla, národni podiuk
— Tchecoeslovaquia.

Titulo: Processo de fabricação • de
imã elást'co de ferrita. — Privilégio
de, Invenção.
— Processo de fabricação de um
imã de ferrita, elástico e permanente
TERMO N.° 129.016'
obtido de ferrIta em 1}6, magnéticamente dura e de material aglutinante
De 8 de maio de 1961
elástico não magnético. na prensa, caracterizado pelo fato de que a misRequeren:e: Emar Sociedad de Res •
ponsab:lidad Limitada — República Ar-tura da ferrita magnéticamente dura e
TERMO N" 129 220
do material aglutinante elástico não
gentina
Titulo: Máquina " Em pacotadbra . —
magnético é calandrada, tendo como
, De 16 de . maio de 1961
_
.esultado um produto magnéticamente
Privilégio de Invenção.
anisotropico. — Total de 4 pontos.
1. 0 — Máquina empacotadora. caRequerente: Ana tole Kagan
São
racterizada ' pelo fato de compreender
Prioridade: Tchecoeslovaquia. em 23
um par de bobinas de tiras laminares Paulo.
de ag6sto de 1960. sob n
v 2.092.
que, em disposição mutuamente sobreTitulo: Conjunto cambiável liquidtposta, constituem um trem laminar dú- ficador-Batedeira. — Modêlo de Utiplice alternadamente puxado 'por meios lidade.
.
TÉRMO N.° 131.878
de arrasto capazes de provocar seu
1.° — Conjunto camb ável liquidifiA requerente reivindica de acôrda avanço em uma magnitude equivalente
de 22 de a96sto de 1961
com a Convenção Internacional e o a um estágio. alimentando ésse trem cador-batedeira, caracterizado peio fato
Art. .21 do Decretolei n.° 7.903, de laminar clúpl'ce uma pluralidade de de ser o eixo vertical de um motor elé27 de agósto de 1945, a prioridade do dispositivos mandibulares corresponden- trico acoplável quer às lâminas de um 'Requerente: H. D. Hudson Manucorrespondente ped:do depositado na tes, respectivamente. a uma mordaça liquidificador quer aos batedores de facturing 'Company — Estados UniRepartição de Patentes da Holanda, em de moldagem por estampagem, consti- uma batedeira, •sendo as três peças in- dos da América.
•
14 de abril de 1960, sob n.° 250.599. tutiva de recipientes capsulares entre dependentes. — Total de 5 pontos.
Título: Conector de mangueira giraas tiras laminares; um dispositivo de
tória removível para pulverizadores.
vedação semi .perimetral dos recipientes
— Privilég'o de Invenção.
TERMO Nk° 129.141
TERMO N.° 128.000
*
definindo pelo menos uma abertura de
1.° — Uma conexãe; removível de
entrada em cada recipiente; um adutor
mangueira 'giratória entre dois tubos,
De 12 de maio de 1961
De 28 de abril de 1961de produto a ser empacotado ou aconcompreendendo um assentamento tubudicionado, entregue dosadamente a
Requerente: Hoover Ling ted — In lar de mangueira tendo uma porção de
Requerente: Hevitt-Robin In ernatio- cada recipiente' através da sua aberextremidade segura fm hadamente a um
• ,
uai S.A. — Bélgica.
tura de entrada e um dispos i tivo de glaterra .
dos mencionados tubos, enquanto a
anular
vedação
hermét:ca
capaz
de'
Titulo? Aperfeiçoamentos em máqui- outra extremidade do assentamento é
Titulo: Peneira de estrado — Pr;•
Pelo Fechamento a abertur'à de carga nas de lavar e secagem giratória.
vilégio de Invenção.
montada encaixadamente no outro tubo.
de cada cápsula com seu conteúdo lá Privilégo de Invenção.
e provida com dois entalhes anulares
— Estrado de barras para uma acondicionado pelo adutor ou alimert1.0 — Lima máquina combinada de externos longitudinalmente espaeadas
peneira vibratória com aperfeiçoamen-, tador; estando êsses d'spositivOs mutos caracterizados pelo fato que in- tuamente sincronizados e complemen- lavar e secar rotativamente inc'ulndo com um anel O ou dispositivo de
'Item um par de peças suporte pira tados por um mecanismo cortante ca- um recipiente exterior, um cato gira- vedação equiva lente disposto em um
barrai, sendo cada uma das ditas peças paz de fracionar' as unidades capsulares tório monta'do para girar dentro do dos mencionados entalhes,,enquanto o
provida de tima tira "alongaria de ma- por secionamento da sua tira porta- recipiente exterior, um motor acionador outro entalhe é adaptado para receber
reversível, e conexões de ac:onamento as abas flexíveis espaçadas de um
terial flexível, podendo curvar as ditas dora. — Total de 2 pontos:
•
de baixa e alta velocidade de haste grampo de retenção elástico Introdutiras num plano vertical e sendo prodo motor para o cêsto, cada conexão zido através de fendas transversais
vidas de aberturas espaçadas para rede acionamento incluindo uma polia opostas no mencionado outro tubo com
ceber barras, feitas em um dos seus
TERMO N.° 129.072
arruinada para acionar o césio, uma o que o assentamento é retido vedadalados,. e que incluem uma série de
polia acionada pela haste- do motor. mente no mencionado outro tubo livre
orelhas espaçadas que se estendem • de
De 10 de maio de 1961
urna correia acionadora entre o césio para girar ai.
Total de 4 pontos.
cada tira para baixo, tendo as ditas
A requerente reivindica de acórdo
orelhas nas suas extremidades inferioRequerente: Joaquim Enrique Adol- e as polias acionadoras e um disposires partes alargadas, bem como dia- fo Albrecht Moller — República Ar- tivo de roda livre em uma das polias. com a Convenção Internacional e o
os dois dispositivos de roda livre sen- Art. 21 do Decreto-lei. n° 7.903, de
positivo de segurar de maneira elás- gentina.
tka as orelhas nas respectivas peças
Titulo: Mealheiro ou recipiente si- do arranjadas de tal maneira, que em 27 de agõsto de 1945 a prioridade do
suporte de barras e colocando as peças milar provido de um" fêcho de com - uma direção., de rotação ' do motor a correspondente pedido depositado Qa
conexão de acionamento de alta velo- Repartição de Patentes nos
suporte de barras em relação espaçada binação. — Privilégio de Invenção.
Com respeito de uma a outra. — Total
1.° — Um mealheiro ou recipiente cidade acima o cêsto A uma a'ta velo- da América. em 20 sle dezembro de
de 11 pontos.
silnilar provido de um fêcho de com- cidade e a conexa* de acionamento 1960, sob n.° 77.195

noril
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TERMO N.° 140.720
De 5 de julho de 1962

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
TERMO N.° 120.751
De 30 de junho , de. 1960

Requerente: Heinrich Auer MuhlenPrivilégio de Invenção: Novo reves; werke Kommanditgeeellschaft Auf Akemento plástico para bancos de veí- tico .
culos.
Pontos características: Dispositivo de
Vemag S.A. — Veículos e Máqui- empilhamento e . de transporte para
nas Agrícolas, estabelecida na cidade mercadorias em peças; em particular,
sacos. — Privi'égio de Invenção.
de São Paulo.
1. 0 — Dispositivo de empilhamento
1. 0 — Novo revestimento plást:co
para banco de veículos, caracterizado e de transporte para mercadorias em
por compreender essencialmente a dis• peças, preferentemente sacos, em partiposição, sõbre uma basê de tecido de cular, instalação de escorregamento de
algOciãozinho ou outro equivalente, 'de sacos e silo para armazenar sacos, em
urna' série de camadas de laminados que o material desliza para baixo sóplásticos, a inferior de plástico lami- bre planos inclinados e clispoStos em
:S1110'
nado vinilico, a intermediária de piás- serpent:na, caracterizado pelo fato de
tivo vinilico espumado, e a, superior que o plano de encorregamento se acha
disposto em idas e voltas inclinadas
dee;pjástico laminado, com ou sem te- em plano vertical, apresentando, entre
cido numa face, e também vinílico. e as curvas de inversão, trechos retos
,
o conjunto sendo so'idarizado por solda com inclinação re'ativamente pequena
eletrônica segundo alinhamentos quais- e com um comprimento coreespondente
quer,- e' formando desenhos diversos., a um múltiplo do comprhento dos
,Segue mas 1 ponto característico. sacos, e, ainda, pelo. fa`o de que, no
ponto de entrada das curvas de inversão, se acham previstas curvas conTERMO N.° 142.338
centricas dos planos interno e externo.
F.nalmente, a depositante- reivMdica
De 22 de amesto de 1962
de accerdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artiRequerente: Martireand R inaldi •— go 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade dos corresponSão Paulo.
dentes pedidos depositados na RepartiTítulo: Um novo modelo de recipi- ção de Pa tentes da Alemanha. -em 30
ente- para uso *doméstico. — Modelo de ¡unho de 1959 e 30 de maio de
de Utilidade,
1960. respectivo mente.
ele
1.° — Um novo modillo de recipi- — Um total de 14 pontos.
ente para uso doméstico, caracterizado
pela' conjugação de alça-suporte com
TERMO N? 125.803
depósito ou recipiente. — Total de
'•
; 3 pontos.
Requerente: NorcIdeutsche Seekabelwerke Aktien g ese . lsrhe ft Nordenhan,
TERMO N.° 120.531
De 23 de junho de 1960
Erown, Boveri 5 Cie. Aktiengesellschaft firma alemã.
e
Pontos caracterisecos de: 'Instala.
ção' para refrigerar o compartimento de
carga de veículos". — Privilégio' de
•
Invenção.
0
—
Instalação
para refrigerar o
1
compartimento de carga ' ,porão) de
um :veiculo, com ecionamento da máquina de ' refrigeração a'ternadamente
pelo motor do veiculo ou por um ele-.
tromotor que, durante a viagem, é movimentado pelo motor do veiculo, e
que, nas paradas do mesmo, pode ser
ligado . à 'rede elétrica local, caracterirácia pelo fato de que, no panei _de
Instrumentos do veiculo se acha previsto um in-erruptor de seleção que
liga , à bateria do veículo — eu ao
acop'ardento magnético, previsto entre
o motor do veiculo e o agregado do
refrigeração ou o eletromotor, - respectivamente, — ou um relé regulador
para adonat o interruptor geral do motor elétrico.
Finalmente a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Códlgo da Propriedade Industrial, a prioridade o correspondente
rido, *depositado na Repartição de
atentes da Alemanha em 1.0 de dezembro de 1959, sob O n.° B 55.756
11-63c. — Total de 7 pontoe.

-

1.0., Aleman.'n
Pontos característicos de: "Aparelho
de extrusão para fabricar , rédes de
matéria plástica, prensada em fies sem
nós " — Pr'vilégio de- Invenção.

da; uma peça suporte interna de material maleável com uma parede externa'
circular e uma segunda p:sta na revede
externa; e colocar a peça interin na
ebertura com a pista alinhada è elementos rolantes entre as peças, caracterizado por redução do espaço entre
as peças e contração' radial da peça
externa e, se fôr desejado, expansão
radial da peça interna, o suficiente
para conjugar a peça interna e a externa através dos elementos rolantes.
Finalmente, a depositante xeivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade os correspondentes pedidos, depositados na Repartição
de Patentes dos Estados Unidos da
América do Norte, em 3 de julho de
1959 e 26 de janeiro de 1960. respectivamente, sob os números 824.831
e 4.683.
.Um total de 17 pontos.
TERMO N.° 120.927
De 6 de julho de 1960
• Requerente: P. L. Smidth 45, Co.
A . S.
Pontos característicos: "Aperfeiçoamen tos em trens de engrenagens". —
Privileg'o. de Invenção.
1. 0 — Trem de engrenagens para
acoplar um eixo motor a unia máquina
acionada, caracterizada por compreen-,
der dois .eixos intermediários, cada qual

acionado pelo eixo motor e montando
uni pinhão, os quais entrosam ambos
com uma engrenagem flutuante. montada entre êles é ligada à máqu:na acionada, sendo a engrenagem futuante
montada de fornia resiliente, e que lhe
dá liberdade para executar ligeiros movimentos em qualquer direção, substancialmente dentro do seu plano radial..
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12RMO N.° 126.005
De 19 de janeiro de 1961
Requerente: Svenska Aktlebolsget
Gasaccumulator, firma industrial e .co.
mercial sueca.
Pontos característicos de: "Processo
para a produção de urna massa rígida
para acumuladores de gás-acetillnio%
— Privilégio de invenção.
1.0 — Processo para a produção de
uma massa rígida para acumuladores
de. gás-acederei° da espécie geral, o
qual contém substancialmente um Billcato de cálcio, feito por urna mistura
contendo água de um material, que
consiste de cal ou contém unx excesso
de cal e um material, o qual constate
de sílica ou contém um excesso de alijes, sendo a porosidade 'da massa rigida feita obtida pela presença de excesso de água. caracterizado pelo fato
de se adicionar uma pequena quantidade de um metal pulverizado à mistura , antes de se tornar rígida, tendo o
dito metal 'a potência de 'formar um
hidróxido" çom o íon de hidroxila exise
tente na cal e, depois disso, se fazer
reagir como um ácido e formar um
composto com o cálcio' leito livre, por
esse meio desenvolvendo htdrogénio.
Finalmente, a. depositante reivindica,
de ecoei-do com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21, do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido. depositado na Repartição de
Patentes -da Suécia. em 21 de janeiro
de 1960 sob o a.° 564-60.
— Um total de 8 portos.
TERMO N.° 126.236

Finalmente, a depositante reivindica,
De 31 de janeiro de 1961
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artiCentre Tecnique Industriel Dit. Insgo 21 do Cód go da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente titut Textile de France — França.
1.0 — Disposit vo de extrusão para pedido depositado na I" Repartição de
Titulo: Processo de tratamento de
fabricar redes de matéria plástica pren Patentes da Inglaterra.' em 6 de julho fibras ceratinicas e aparelhagem para
de
1959.
sob
o
n.°
23.145-59..
sedas em fios, sem nós, caracterizado
realizar tal processo. — Privilégio de
pela presença de duas câmaras que ro — Um total de 9 pontos.
Invenção.
dam independen es urna da outra, pro1. 0 — Processo para aplicação de
vidas de bocais, achando- : se uma câum
agente de tratamento liquido a um
mara apoiada na roca em posição
TERMO N.° 125.956
material
compreendendo pelo menos em
axial. — Um total i de; 7 pontos.
parte libras ceratinicas, caracterizado
De 18 de janeiro de 1961
Finalmente, a depositante re:vindica
por consistir em uma primeira fase,
de actirdo Com a Convenção InternaWhit:n Machine Works — Estados em aumentar a afinidade dessas fibras
c:onal c- de conformidade com o articeratinicas para o dito agente, subme.:
go' 21 do Código da Propriedade In- Unidos da América.
Título: Processo de preparar mantas tendo o material a • um bombardeio
dustrial, a prioridade do correspondente
pedido, epositado na Repartia) de para máquinas penteadeiras. --- Privi- itlalco sob a ação de um eflúvio
trieo em atmosfera rarefe:ta, depois,
Patentes da Alemanha, em 13 de ja- légio de Invenção.
1. 0 — Um processo para preparar em segunda fase em ap'icar o agente
neiro de 1960, sob o número 17.755
uma manta para uma máquina pentea- de tratamento liquido ao dito' mateX -39a.
deira de pavios produzidos por uma rial..— Prioridade: França. eia 3 de
•
operação de cardagem, caracterizado fevereiro de 1960, números 817.413 e
peos estamos ae simultaneamente pri- 817.414,
TERMO ti.° 120.807
See tem.: -se as pontos de
meiro estirar uma pluralidade de pavios 2 a 31.
De 1. 0 de julho de 1960
cardados para aumentar o paralelismo
das fibras do mesmo e formar daquele
Requerente:. Universal Bearing Cor- um véu de Lbras estiradas, consolidar
AViSO AS REPARTIÇÕES'
oration. corporação norte-americana, es- o dito véu na forma de um pavio,
PÚBLICAS
tabelecida em Fairfield. Connecticut
portear e em une segunda operação
Estados Unidos da América do Norte. de estiragem puxar urna pluralidade
' O Departamento de Int.'
prensa Nacional avisa às
Pontos característicos • de: "Processo dos ditos pavios por últiino méncionaReParrições Públicas em gepara fabricar mancais de rolamento e dos para aumentar o paralelismo das
ral que deverão providenmecanismo para executar o 'mesmo". suai fibras e formar uma tira de ficiar a reforma das assinabras estiradas. e superpor uma plura— Privi'égio de Invenção,
turas dos órgã'os oficiate
lidade dos ditos cordões para formar
até o dia . 26 de fevereiro'.
1 ° — Processo de faSricar maneais uma -manta para unia máquina penteacorrente, a fim de evitar •
de rolamento que compreende moldar deira. — Prioridade: EE.ULI. _da
cancelamento de realeza* . a
uma peça suporte externa de material América. em 12 de setembro de 1960
partir dan.r.eta data
maleável com uma abertura circular e sob n.° 55.531. — Seguem-se os pon- '
ama pista . na parede da abertura: mol- tos de 2 a .6.

Terça-feira 2
TERMO N° 126.295
De 1. 0 de fevereiro de 1861

Requerente: Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen, Suíça.
Pontos característicos: "Instalação
para remover restos de fio cle-porta.
fios". — Privilégio de Invençào.
1. 0 — Instalação para revomer restos de fio de porta-fios, principalmente
de espulas para lançadeiras de tecelagem, compostas de cabeça e haste, com
um corpo rotativo de giração e provido, na sua circunferência, parcialmente com órgãos recolhedores em
forma de escóves, corpo êsse disposto
mais ou menos coaxIalmente com o
porta - fio. e em contato com êste, caracterizada pelo fato de que , os órgãos
recolhedores a modo de escóvas se
acham dispostos apenas em uma parte
do comprimento do corpo rotativo, de
tal maneira que os órgãos recolhedo-,
res entrem em contato somente com
a haste do porta-fio.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acórdo com a Convenção Internacional e de conform:dade com o arti;go 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de
Patentes da Suíça, em 4 de fevereiro
de 1960, sob o n.° 1.230-60.
Um total de 8 pontos.
TERMO N.° 126.376
De 3 de fevereiro de 1961
Requerente: G. M. Pfaff A.G.,
firma industrial e comercial a l emã. estabelecida em Kaiserslautem (Pfalz),
Alemanha.
Pontos característicos: "Máquina de
costura para unir dois teci4os mutuamente sobrepostos". — Privilégio de
Invenção.
1. 0 — Máquina de costura, própria
para un:r dois tecidos mútuamente sobrepostos por meio de uma costura de
fixação que. a uma distância relativamente pequena dos cantos destes tecidos se estende paralelamente aos ditos
cantos, bem como para produzir urna
costura de debruo na margem dos tecidos, caracterizada por órgãos, próprios
para prover, slniultâneamente com a
produção da costura de fixação. cada
uma das margens dos dois tecidos isoladamente com uma costura de debruo,
Finalmente, a depositante reivindica
de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de
Patentes da França, em 13 de fevereiro de 1960. sob o n.° 818.427.
— Um total de 6 pontos.
TERMO N.° 126.328
De 2 'de fevereiro de 1961

Requerente: Gebruder Sulzer Aktiengesellschaft (em frances: Sulzer Frères
Société Anonyrae), Suíça, industrial,
estabelecIda em Winterthur, Suiça.
Pontos característicos de: "Tear com
maqu'neta comandada por cartões de
debuxo". — Privilégio de Invenção.
1 ° — Tear com maquineta comandada por cartões de debuxo com dispositivo de leitura e provida com barras levantadoras em movimento de
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vai-vem, acionadas pelo mecanismo
motor do tear e nas quais, em dependência do impulso de comando do dispositivo de 1e:tura, se prendem platinas de elevada que deslocam membros
acionadores destinados à regulagem dos
liços e ligados com estes por meio de
articulações, caracterizado pelo fato
que a maquineta é colocada no escudo
lateral do tear de modo a ficarem dispostos, por uma parte, no lado mais
próximo ao tear, o mecanismo aciono
dor das barras levantadoras, pela outra,
no lado da maquineta mais remoto do
tear,- o cartão de debuxo com o dispositivo de leitura e os membros acionadores pa:. a a regulagem do movimento dos liços e, em baixo, o sistema
de articulações ligado aos membros de
regulagem e levando aos liços. —
Um total de 7 pontos.
Finálmente, a 'depositante reivindica
de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade. com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido. depositado na Repartição de
Patentes da Suíça, em 12 de fevereiro
de 1960, sob o n.° 1.593 60.

fato de que, na mudança do sentido
da calefação em fornos regenerativos
de coque do tipo gemeu ou duplo, primeiro, os regeneradores de gás são
construídos de maneira que, no regenerador que, após a mudança. passa a
ção do
constituir o lado da alimenta
gás combustíve l , o gás residual da
combustão possa f:car e permanecer
tal como é, e que, no re'generador o
qual, após a mudança deverá constituir o lado de regeneração, o gás combustivel, que ali fica e permanece na
ocasião da mudança, possa ser substi
tuido pelo gás residual vindo do conduto de fumaça, após o que é comutado ou ligado o regenerador de ar.
Finalmente, a depositante reivindica.
de acórdo com a Convenção Internacional e de conform'dade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industfal, a prioridade do corresponden' te pedido depositado na Repartição de
Patentes do Japão. em 5 de março de
— Um total de 2 pontos.
TERMO N.° 127.840
De 23 de março de 1961

Requerente — Joseph Bancroft
& Sons Co. — Estados Unidos da
América.
S.
De 17 de fevereiro de 1961 _ •
Titulo — A-parelho para associar
Montecatini, Societá Generale Per fios encrespados.
L'Industria Mineraria e Chimica —
. 1.0 Aparelho para associar uma
Itália.
pluralidade de pernas de filamenTítulo: Processo aperfeiçoado para tos contínuos encrespados, diretafabricação contínua de pentaeritritol. mente tirados de novelos de núcleo, nos quais as citadas pernas
— Privilégio de Invenção.
estão em forma de uma massa
1.0 — Um processo aperfeiçoado compactada de filamentos encrespara a produção contínua de peetaeri- pados confinados por urna fita e
tritol, pela reação de soluções aquosas enroladós com a citada fita em forde formaldeido e acetaldeido, em prema de voltas helicoidais, com as
sença de um meio alcalino, caracteri- voltas
adjacentes do núcleo sepazado porque, em um reator dividido
em duas ou mais fases de reação, ali- radas pela citada fita, caracterizado por peças que suportam uma
menta--se globalmente o formaldeido
primeira fase, enquanto o acetalde do pluralidade dos citados novelos de
e, à parte, o meio alcalino, são ali- núcleo 'para desenrolamento, uma
mentados, por frações, às diferentes bobina de fita Montada para refases de reação, e porque as soluções ceber a fita de cada um dos citade pentaeritritol, procedentes de con- dos novelos, mecanismo para modensação, são concentradas em concen- ver urna das citadas bobinas para
tradores de múltiplo efeito nos quais desenrolar a fita de novelo cora primeira fase atua em alto vácuo e respondente e expor o citado núa última atua com tempos de per- cleo a um ponto de descarga; um
manência muito abaixo da solução que rolo de carga acionado e um torvai ser concentrada, e em uma pressão ceder; dispositi% de guia que
pelo menos atmosférica. — Segue-se fornecem as pernas de cada um dos
citados núcleos ao citado rolo de
o ponto 2.
A requerente reivindica de acórdo carga; dispositivos de contréle de
com a Convenção Internacional e o tensão individuais Postos de mede
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903. de a se ligarem e serem movidos cada
27 de agõsto de 1945, a prioridade do uma das citadas pernas que saem
correspondente pedido depositado na do -citado rolo de carga; uma pcça
Repartição de-"Patentes da Itália, em controlada por cada um dos ci18 de fevereiro de 1960, sob n.° 1821 tados dispositivos de contrôle de
tensão para mover as bobinas de
fita respectivas numa direção e: zi
desenrolamento da fita dos citados
TERMO N.° 127.349
novelos, numa velocidade que mantenha urna tensão, substancialDe 3 de março de 1961
mente, constante sôbre as citadas
Requerente: Yawata Iron #5 Steel pernas, quando elas são fornecidas
Co., Ltd., Tóquio, Japão.
aos citados rolos de carga; gujm,
para
fornecimento das pernas
Pontos característicos: Processo para
mudar o sentido da calefação de uma saciadas 'provenientes do citado
fileira de fornos regenerativos de co- rolo de carga ao citado torcedor,
que queimando um combustível previa- para associar as citadas pernas
mente aquecido. — Priviégio de In- num fio, enrolando o citado torcedor o citado fio composto e óvenção.
'
bre um novelo — Propriedade —
1.° — Processo para mudar o sentido EE. UU. da América, em 30-3-60.
da calefação numa fila de fornos rege- n. o 18.739.
nerativos de coque queimando um comSeguem-se os pontos de 2 a 5.
bustIvel preaquecido, caracterizado pelo
TERMO N-° 126.805

F•v•retro 4e 1966 48t
MAIO N.o 128.165
De 6 i de abril de 1901

Requerente — Joaquim Capellas
Borrei, industrial, espanhol, domiciliado em Barcelona, na Espanha.
Pontos característicos de uma
máquina circular para tecer simultaneamente vários panos separados.
1 .0 uma máquina circular ¡5.ára
tecer simultãneamente vários panes separados, caracterizada por
compreender vários postos de trabalho situados ao redor de um
eixo central formando com suai
bases um polígono regular e adaptados para tecer em sentido vertical e em forma arqueada correspondentes panos que, em secito
transversal determinam em conjunto uma circunferència, asara
como para enrolar separadamente,
em forma retilinea sôbre respectivos cilindros dobradores, os panos
produzidos.
Seguem-se mais 6 pontos característicos.
VIRMO N.o 128.345
De 13 de abril de 1961

Requerente — Inventio Aktiengesellschaft, firma industrial e comercial suíça.
Pontos característicos de siste.
ma de instalação para válvulas
católicas frias — . Privilégio de invenção.
Sistema e -instalação para vál-~-,)
vulas catódicas frias, em particular, para válvulas catódicas frias
comandadas a mão, caracterizado
pelo Lato de que uma caixa, constituída por material isolante e des.
tinada a abrigar a válvula catódica fria, desprovida de eoquete,
forma, juntamente com uma chapa bóksica e uma chapa de cobertura (tam p a), um painel de manobra, e, ainda, pelo fato de que,
na tampa, acha-se embutida urna
chapa de contato que se acha Cm
ligação, através de uma mola que
segura a válvula na caixa, com a
face frontal da válvula, sendo que,
para a ligação da válvula, estão
previstos um cabo de ligação para
o catódio e outro para o- anódio,
cabos és'ses que se comunicam com
bornes de conexão, situados na
caixa.
Finalmente, a depositante rei..
vindica, de acérdo com a Convenno=
ção Internacional e de conformidado com o art. 21 do Código da
Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes •
da Suíça, em 13 e abril de 1900, sob o número 4.311.
. Um ponto.
TÉRMO N.° 128.509
De 19 de abril de 1961

Combustion Engineering,
Estados Unidos da América.
Tambor descasendordesS
Titule
"
..01
toros de madeira.
1.0 Aparelho para a remoção dar
casca dos toros de madeira aPro•dI
priada para pasta cie pa pel, aPre."

452 Térça-feira 2

sentando um espaço alongado em
forma .de tunel, numa estrutura
'fixa. O citado tunel está adaptado
para rceber uma série de tores de
madeira, que se estendem geralmente em sentido longitudinal, e
apresenta aberturas de entrada e
de saída, para carregamento e deicarga, respectivamente, dos toros,
que. passam através déle. É caracterizado pelos dispositivos ( 16 e
42), relativamente móveis em relação "ti citada estrutura fixa (11',.,
e que são adaptados para receber
e deslocar em sentido transversal
e ascendente, os toros de madeira,
dg fundo do referido espaço, em
direção a um lado longitudinal, e
Nye-- fazendo com que os mesmos rolem
uns sabre os outros, a fim de permitir a remoção da casca. — Propriedade — EE. UU. da América,
em 22-4-60, n. o 24.060.
Seguem-se os pontos de 2 a 10.

-)!RIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 1965

a citada haste, adjacente ao citado do correspondente pedido, deposi- superfícies do molde e as peças da
piarei 28, e normalmente impulsio- tado na Repartição de Patentes de gélo formadas nele, meio pivoticanando a citada baste num sentido Alemanha, em 28 de fevereiro de mente montado no dito produtor
em terno do seu pivot, e contrá- 1958, sob o n. o Z 6.538 IVb-12 O. de gelo e que se extende para den-

rio ao citado solenóide. A citada Um total de 10 pontoe.
tro doe ditos compartimentos e
mola está disposta da maneira a
congelados em engajamento comter movimento livre num determias dites peças de gelo para transnado sentido, a fim de reduzir sua
ferir as peças de gelo para fora
MAIO N. o 113.757
do dito molde e Obre um lado do
ação de multiplicação efetiva na
citada haste, em tórno .o citado
dito molde um volta de um eixo
De
5
de
outubro
de
19.59
pivot, quando- adiada haste é
adjacente a uma extremiade lateatraída para o citado selenbide. —
do dito molde e para choques
Requerente — GT. DO. SA. ral
Prioridade — EE. UU. da Amé- S.p.A.,
posicionados ao longo do dito lado
firma
italiana.
do dito molde para engajar as ditee
r i ca, em 15-6-60, n. o 36.343.
Pontos característicos de apare- peças de gelo e separar as ditas
Seguem-se os pontos de númelho carburador p ara motores a ex- peças de gélo do dito meio de
ros 2 e 3.
plosão — Privilégio de invenção. transferir.
1.0 Aparelho carburador para Total de 7 pontos.
TÉRMO NP 130.170
motores a erosão, destinado
Finalmente, a requerente •reie
cooperação com um dispoiitvo que vindica os favores da Convenção
De 21 de _junho de 1961
alimenta o combustível «oh ores- Internacional, visto a presente InRequerente — Farbenfabriken _são (bomba de gasolina), e com- venção ter sido depositada na ReBayer Aktiengesellschaft, sociedade Preendende um difusor, controla- partição Oficial de Patentes doe
alemã, industrial, estabelecida em do por uma válvula borboleta, su- Estados Unidos da América do
Leverkusen Flayerwerk, República p ortada por em eixo que atravessa Norte em 18 de maio de 1959 aob
diametralmente o corpo do difu- o n.0 813.789.
Federal Alemã.
sor, caracterizado pelo lato de que
TÉRMO NP 128:619
Pontos característicos — Men.' eme eixo apresenta um bocal puls — verizador radial que desemboca no
fee fungicídas e bactericida
De 21 de março de 1961
~MO 122.630
.
Privilégio de invenção.
difusor, ern um ponto abaixo da
Requerente — José. Esmeraldo Agentes funimidas e bactericidas borboleta, quando essa última está
14 de Setembro de 1960
Gastoni Balai — São Paulo — Ca- caracterizados por conterem ou na posição de fechamento, e pelo
pital.
consistirem em compostos orgâni- menos um outro pulverizador ra- Requerente: Raso Remara And ZnPropriedade industrial para nevo cos do estanho, da fórmula geral dial, o qual, nas mesmas condi- gineering Company — Estados Unidos
tipe de veículo de brinquedo e gi- RnSuX4-n em que R significa ra- clies. desemboca no difusor num da América.
dicais alquila, adia ou aril-atquila ponto acima da borboleta, e bem 'Mulo: Lubrificantes para motorea
nástica para crianças.
ou diferentes, eventualmen- assim um conduto para ali- diesel — Privilégio da invenção.
1. 0 Novo tipo de veiculo de brin- iguais
substituidos, dotados, de ligação mentar o combustível ao, ditos 1.0 — Composição de éleo lubrifiquedo e ginástica para crianças, te
Sn-C direta, X significa radicais pelverizaddree, cujo conduto co- cante aperfeiçoada, caracterizada esaracterizado porque inclui um de
exima ou fenol substitui- munica com um conduto geral do sencialmente por consistir numa maior
corpo geral representando a figura dosuma
por
átomos de nitrogénio bá- combustível, controlado, por um proporção de um destilado do tipo
de um cavalo ou outro animal
p ositivo estrangulador, regulá- costeiro, hidrolinado, • extraído ao
_.....4ualquer, cujos membros são mó- sicos terciários e n é igual a I dis
vel etravés de um dis p ositivo de fenol. que ferve sob 10 mm de prezaté
3.
_ eis, estando tal corpo disposto
que compreende dois sio de mercCuio entre 340° • 700°F
Finalmente, a depositante rei- regai/agem
basculantemente sare um suporte
Marnos, entendes um centra o ou- (175,110 • 371.11°C). tendo um ínfixo a um bastidor, provido de ro- vindica de acórdo com a Convenção tro, um dos quais
girar, sen- dice de viscosidade no setor de 50 •
das motrizes e diretrizes, achando- Internacional e de coformidade do montado sAbre pode
o
eixo,
enquan- 80 e uma viscosidade a 100°F
se unida, as p rimeiras aos meios com o art. 21 do Código da .Pro- to o
outro
4
fixo,
cujos
órgãos (37.78°C) na escala de 800 a 1200
de acionamento harmonicamente priedade Industrial, a prioridade 40 real i zados e c ombinadas
SSUI de 1 a 5% em volume de um
de sal
reladonados ao corpo, às patas, ao do correspondente pedido, dep osi- mineira que, neto menos durante
de metal alcalino-terroso de sulfape acoço e aos estribos do animal, tado na Repartição de Patentes da a Primeira parte do movimento de te alqtd1 %itálico; 1.3 a 8% em vode tal forma que o seu funciona- Alemanha, em 22 e junho de 1060, abertura da borboleta, eles façam lume de um strifecato de metal alcamento depende de uma série de sob o n.0 F 31.477 Illa-45 1.
*ementar grada tivere ente a secção lino-terroso; • 0,2 a 1,0% em pho baesforços coordenados daquêle que
de uma passagem para o earbu- seado no paio total da oempeeição. de
cavalga, e que tendem a produzir
rate.
na mesma medida ore mie fenil .elfa-naftalidamitut.
11Ellaha N. 0 108.599
• os movimentos naturais de um casementar a secção da Passagem Total de 3 pontos,
: vale a correr, enquanto que as eedo ar,
De 20 de fevereiro de 1959
gundas se relacionam com as réFi nalmente: a depositante ret.
'
deas ou 'outro meio de manobra Depositante — P.Mfessor Dr. vindtea
'Ttanata 123.909
de acetato com -a Convertt q ualquer, que estando relacionaeo Internacional e de enfermidaKarl
Zieder,
alemão,
químico
re,dos .com a cabeça do animal e pro- sidente em Mue l heim Ruhr Ale- de com o artigo 21 do (1641;e0 da
3 de Novembro 4. 1960
vida de meios que permitem dedoPronriedade
Mestria],
a
p
rioridamanha.
caçijes an gulares, verticais ou hoRequerente: Weatinghouse Electric
•
de do e orre e
p edido. de,rizqntais, tran s mitem os movimenPontos earacteristicos de preces- nesitadn na P ennelente
e eartieao de Patentes Corporation — Estados Unidos da
tos4s rodas diretrizes.
Ta, para a reação de alumínio com- tia anime ont - RI de amasio dê 1959, América.
pestes orstinicos halogenados com e nb o T° 77.565.
Seguem-se mais 14 pontos.
Um Interruptor do circuito
olefinas — Privilégio de invenção.
rr m total de 7 pontos.
— Privilégio de invenção.
1 , 0 proresso para a reação de
1.0 — Um interruptor de circuito
TÉRMO bt o 129.239
alumínio compostos orgânicos hecompreendendo meios de contacto se.
TIMM() NP 118.892
te s:amados; com definas, caracteriparáveis, meios livrivela para causa.
De 17 de maio de 1961
'Lean pelo foto de se reagirem comrem • interrupção do circuito nos dl
De 25 de abril de 1940
postos alumínio orgânicos de fórSol meios de contato, uma armadura
Requerente — flanco Incorpora.- mula gera! XAIR2, na qual X sig' ted — Estados Unidos da América. nifica halogeleo, preferencialmente Requerente — General Electric m6vel para ume posição disparadora
Título — Relé de arranque de cloro e a g intifica um radical Iii- Company — Estados Unidos da para livrar os ditos meios libertáveis.
motor.
um rnagneto com uma folga peCIIHIGI
drocarboneto qualquer que não América. relé de arranque de mo- apresente ligação insatuada noa
Titulo — Aperfeiçoamento@ em a partir da dita armadura suficiente
tor, compreendendo um adenóide átomos de carbono ligado ao áto- produtos automático de géle — para permitir o movimento da armadura tnagnaticamente pare a dita po40, uma haste 24, disposta e a po i a- mos de hidrogénio, com definas, Privilégio de invenção.
sição disparadora antes da folga ser
' :cla a fim de mover-se em volta de na presença de alumínio composto
IP Um produtor de gelo carac- fechada, um membro bimetal senrivel
'um pico% de madeira a ser atrai- que possuam as 3 valências ligadas terizado por um molde de galo, corrente ligado para mover • dita
. da para o citado solenóide, quando a átomos de carbono.
meio de repartia() dividindo o dito
• aquecido por um fluxo de
'o mesmo é imantado, acionando
Finalmente, o depositante rei- molde em compartimentos adia-. armadura
'rim mecanismo de interruptor vindica de acerdo com a Conven- centos nos quale a água é para corrente, um batente contra o qual o
membro bimetal é aolicitado
componente do relé de arranque, ção Internacioal, e de conformida- ser congelada em peças do gallo, dito
quando
atravessado por corrente no.
caracterizado por uma mola em de com o art. 21 do Código da meio para aquecer O dito molde minai normal,
operando o dito mem'sem 32, que entra em contato com Propriedade Idustrial, a prioridade para quebrar la ligação entre lis bro
bilhardai, quando aquecido por eor.
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rentes de sobrecarga baixas, para li- cado por permitir que os movimentos a todos 08 compartimentos, eOnecbertar inicialmente a solicitação con- verticais da sapata, *Obre a esteira, tado pela sua extremidade infetra o dito batente sem movimento convenientemente deformada; transmi- rior à senão de distribuição da
efetivo na dita armadura, e movendo- tem-se diretamente ao sistema corre- máquina e adaptado para transise então para fora do batente e mo- tor, fornecendo assim, automêticamen- portar os referidos artigos, a partir dos mencionados compartimenvendo a armadura para a posição dis- te; ae correção. de altura.
Total de 3 pontos.
tos, de encontro à referida secção
paradora para efetuar o livramento dos
de distribuição; meios para couceditos meios libertáveis. •
tst caffet vits dei "i k,.1d.t.5 eormsdrTotl de 10 pontos.
TERMO 127.729
timentos ao referido conduto trans..
A requerente reivindica de acórdo
portador, sendo os citados meios
17 de Março de 1961
de .cenexão diretamente acionados
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n.o 7.903 de
pelo péso dos artigos presentes nos
Requerente: General Precisiob, Inc. mencionados compartimetos; meios
27 de adisto de 1945, a prioridade do
Estados
Unidos
da
América.
correspondente pedido depositado na —
para desacelerar o movimento
Titulo: Aperfeiçoamentos em ,ou re- désses artigos ao longo do refett
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América em 3 de novem- lativos a Sistemas de sinalização — rido conduto transportador; meios
Privilégio de invenção.
bro de 1959. sob n.° 850.651.
de entrega, montados na secção da
1. 0 — Um transmissor de sinais elé- extrema inferior do referido contricos de faixa lateral singela, caracterizado pelo fato que éle compreende duto transportador, para soltar
TÊRMO 126.100
um oscilador para providenciar um si- sucessivamente do mesmo indivinal portador de frequência portadora dualmente um dos referidos arti24 de Janeiro de 1961
fixa, uma pluralidade de osciladores de gos, sendo os mencionados :neios
faixa lateral, a frequência de cada um de entrega acionados automáticadequerente: Pickett 8s Eckel Inc. dos quais difere da frequência porta- mente pelo póso dos citados artigos
— Estados Unidos da América.
dora, meios de escalonamento e soma presentes no citado conduto transTítulo: Régua de cálculo com es- para combinar os sinais de saída de portador; e meios para controlar
Privilégio de invenção. todos os osciladores para providenciar o funcionameto dos referidos meios
calas Ln-L
1.0 — Régua de cálculo com esca- um sinal de saído composto, o sinal de entrega.
las Ln-L, caracterizada pela combi- portador sendo escalonado para ser
Total de 12 pontos.
nação de escalas logarítmicas e lineares maior na amplitude do que o sinal de
O requerente reivindica a prioco-extensivas, nas quais para 10 divi- faixa lateral de cada um dos osci l adoridade
do , correspondente pedido
um
indutor
de
e
res
de
faixa
lateral,
sãos da dita escala logarítmica existem 2,302585 divisões da dita es- saída, alimentado com o sinal de sai- depositadO na Repartição e Patentes da Itália em 26 de março de
cala linear. e um cursor móvel ao lon- da composto.
1940, sob n.° 2.122-5341,
Total de 10 pontos.
go dag ditas escalas e tendo uma re.
Prioridade:
Estados
Unidos
da
Amétícula. de encontra h q ua l P odem 0109
ser lidas, possibilitando o encontro rica. em 17 de março de 1960, sob núTÉRMO N.o 128.281

Fevereiro de 1908 4411
cito ou 'na própria faixa dobradC
de tecido, neste caso o citado
posítvo de fácho devendo In
transparente.
Total de 2 pontos.

.

TÉRMO N.0 129.154
De 16 de maio de 1961
Requerente — Giuseppe Pratus
- .Silo Paulo.
Título — Processo de fabricação,
de cqletores para motores elétricos
— Privilégio de invenção,
—
1.° Processo de fabricação de co--labores para motores elétricos, caracterizado pelo fato de o produto
ser obtido pela colocação em alojamentos periféricos, radiais e internos previstos . em uma forma,
das 'usuais teclas de cobre, em
cujas faces laterais são executados
orifícios ou ranhuras, após o que
6 p rensada na dita fôrma, uma
massa de resina adequada, que formará com as referidas teclas uni
só bloco compacto, ficando naturalmente saliente, o trecho das teclas que se encaixam nos alojamentos da fOrma; ainda, se necessária poderá ser fundida no , ato
da p rensagem, uma bucha meti"
lica.
Total de 2 pontos.

direto de potências de e e logaritmos mero 15.597.
De 11 de abril de 1961
TÉRMO N. o 129.168
na base e sob a reticula do referida
cursar.
TÈRMO N.° 127.768
Requerente — Otto de Souza
De 15 de maio de 1941 mmill •
Total 'de 8 pontos. •
Meirelles — São Paulo.
_
Prioridade: Estados Unidos da AméDe 20 do março de 1961
— Metalúrgica Alfd
Título — Um nôvo moUlo de S.Requerente
rica. em 23 de janeiro de 1960, sob
A. Comercial, Industrial e Im— Modelo de utilidade.
n.° 4.290.
Requerente — John Arthur P01- 'carp:deira
10 Um nOvo modelo do carpi- portadora — São Paulo, .
ter — Estados Unidos da América.
Pontos característicos de nova
Titulo — Ventilador para teto deira, caracterizado por consistir
numa armação de madeira, consti- grade par bocas de foges e foli,
TÉRMG 1261219
— Privilégio de invenção.
Dep. em 30 de Janeiro de 1961

Requerente: Walter Beringhs -São Paulo.
Pontos característicos: "Aperfeiçaamentos introduzidos em alto-falantes
para sons agudos" — Privilégio de in
vença°.
1. 0 — "Aperfeiçoamentos Introduzidos em alto-falantes para sons agudos".
caracterizado por ser o conjunto do
Imã permanente,' formador do campo
magnético, constituída de um manobloco, no qual as pecas nêle entranteç.
então fixadas entre si por meio de
pressão, assim estando: tampa (4)
imã (I). placa centralizadora (7). arruela (6) e núcleo (3).
Total de 5 pontos.

1.° Um ventilador de teto para
montagem em membros logitudina isde um teto. de edifício, caracterizado pelo fato que dito ventilador compreende um par de lãminas longitudinais paralelas montadas em cada membro do teto,
um jôgo de chapas de refôrço dispostas entre cada um das lâminas
de cada para das meámas e tendo
postas 'entre cada uma das lâminas
Parafuses ligando as lâminas • de
cada par para prender ditas chapas de .refôrço, e uma estrutura
de ventilador do ar e de espalhar
água levada pelas ditas partes superior das chapas de refórço.
Total de 7 pontos.
TERMO N.o 127.907

TERMO 126.988

De 25 de março de 1961

29 de Fevereiro de -1960
Requerante: Zeuanl Instramentos e
T.,Vnuinas Ltda. — São Paula.
Título: Aperfeien- raenta em resti
Amidos eerefotrar a r- r tr!co — M Mela
da tailida
"Restitu ; dot aerofotagramétrico", po:auindo mesa. , na qual exis e
abe-tura," onde existe haste que oco/Ianarsiho .m
a-t a ba' os movlma a t a.
cu "Y". et:30'112sta termina em
sua parte inferior por uma sapata e
qual delisa sóbre uma e . teira arti
(miada, fixada logo abaixo da abertura da mesa, caracterizado • reivindi-

Requerente — Franco Formenti
—
Título — Máquinas automática
— Privilége de invenção.
1.0 Máquina automática de vender, para entregar artigos em geral e artigos de configuração cilíndrica em particular, caracterizada
pelo fato de compreender principalmente: uma pluralidade de
compartimentos miltuamente sobrepostos para armazenamento dos
artigos a serem entregues; um
conduto transportador, em comum

tuída por travessas no formato de
um triângulo, a qual é atravessada
por um varal nela fixado por melo
de parafuso e porca.
Total de 3 pontos.

.._ Modelo de utilidade.
.
1. 0 Nova grade para bocas 8
fogões tt gás, caracterizada por ser
constituída de uma bandeja (1),
escalonada, p ossuindo superiormente uma aba (2-, provida, "in! teriormente e em correspondêncid
TÈRMO N.o 1.29.111
ao tubo a/imentador de gás, de
uma abertura circular e de uma:
De 12. de maio de 1961
arruela de vedação (5) disposta
sôbre esta abertura e Obre esta;
Requerente --,..Carlos de Oliveira do combustor (6), e por apoiar-só
Ferraz do Amaral — São Paulo,
sôbre um dog degráus, uma grada
Título — Nôvo ti po de lenço (7) constituída de quatro 'travespara bolso — Privilégio de inven- sas, duas a duas perpendiculare
entre et.
ção•
Total de 2 pontos.
1.° Nôvo tipo de lenço para
bolso, caracterizado por ser formado a partir de longa faixa reTÉRMO N.° 129.160
tangular de tecido, papel, material plástico ou outro, com ou sem
De 15 de mato de 1961
bainha em um dos laterais maiores; faixa esta dobrada longitudiRe q uerente — D'Agostinho &Cie.
nalmente duas ou mais vézes sôbre — São Paulo.
si mesma, até adquirir largura
Título — Ape rfeiçoamentioe em
correspondente à do bolso externo
.superior. de um paletó masculino, antenas para automóveis —
.
após o que recebe inferiormente vilégio de invenção.
•
um dispositiNo de fécho, forhiado
1.0 Ap erfeiçoamentos em
por um cartão retangular, de pa- nas para automóveis, do tipo'al?bei•
que
pelão, plástico transparente ou si- é formada em secçbes tubularet
milar, dobrado longitudinalmente encaixáveis telescopicamente Uma
ao meio, e com fixação provida por no interior da outra, caracterizados
grampo ou equivalente; e o con- pelo fato de a primeira secção
junto podendo incluir ainda -.11a mais Interna da antena, ser i de
etiqueta publicitária de qualquer maior c omp rimento que as demais;
natureza, gravada, colada ou cos- e provido de alargamento extremo
turada no citado dispositivo de lê- superior, bem como de um cabe,
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- e extremo inferior, &de aPliciltransversais articuladas entre ei, me'125040 DIL p ATzrera 112.767
?Immo 139.283
diante dum hastes flmdeeis que *tra, et quando inteiramente recolhi18 de Maio de 1964
vem= perpendicularmente udu ae
de 34 de Agasto de 1989
' , stihre uma pequena mola verr
tabuinhas transversal,.
tical, disposta no interior do paRequerente: General Electric ComB. 1. deu Pont de Nemours *ai
ra-lamas do veículo, a( sendo traTotal de 2 pontoo.
Company — Estados Unidos da 'Ame.
vado pelo terminal em garfo de pany — Estados Unidos da América.
rica.
uma haste de comando, ...cionável
Título: Aperfeiçoamento em utensíTítulo: "Composição da
interior
do
veiculo.
lio
de
cozinha
com
tampa
de
posição
do
TltRMO 129.449
no"
— Privilégio de invenção.
múltipla — Privilégio de invenção.
Total de 3 pontos.
TERMO 129.171
15 de Maio de 1965
Requerente: Antonio Luiz Bailo —

alc Paulo.
Título; Aperfeiçoamentos em fusíveis — Privilégio de invenção.
1. • — Aperfeiçoamentos em fusíveis, caracterizados pelo fato de. a bucha ;externa rosqueada e a espoleta
central superior do fusível ierem feitas em peça única, inteiriça, ligadas
por uma estreita e curta tira de mesmo material, disposta externamente sabre o usual corpo ou bloco isolante.
Total de 2 pontos.
•

TERMO 129.178
15 de Maio de 1961

1.0 — Um utensílio de cozinha caracterizado por um corpo incluindo
uma parede de fundo formando uma
superfície de cozinhamento normalmente horizontal; um suporte estendido lateralmente preso a dito corpo,
dito suporte tendo uma abertura nele,
definida por uma série de paredes geralmente perpendiculares à dita superfície ée cozinhamento; uma tampa
para dito corpo, adaptada para descansar sare dito corpo e cobrir dita
superfície de cozinhamento; uma peça
protuberante presa é dita tampa, dita
peça protuberante estando localizada
de modo a estender-se lateralmente da
dita tampa quando a tampa repousa
sabre dito corpo na posição fechada;
dita abertura sendo suficientemente
ampla para acomodar dita peça protuberante quando ela é inserida na
abertura; ditas paredes da dite abertura serro espaçadas de modo a ajustar dita raça protuberante quando ela
é Inserida ai e suportar dita tampa
numa posição entendida paar cima em
releção do espaçamento angular com
sua posição fechada.
Total: 4 pontos.
Finalmente, a requerente reivindica
os favores da Convençãc. Internacional,
visto a presente invenção ter sido • deoositada na Repartirão Oficial de Patentes doa Estados Unidos da América
do Norte em 1 de julho de 1960 sob
o n.° 40.418.

Requerente: Allis-Chalmers Menufácturing Company — Estados Unidoa
da América.
Título: Máquina dínamo-elétrica
aperfeiçoada — Privilégio de invenção.
11.11.0 LR — Máquina dínamo-elétrica tendo um estator 'e um alojamento proporcionando mancais para articular um
rotor, caracterizada pelo fato de que
o diio eetator é capsulado até ao pon
to, pelo menos, em que a capsulado
TERMO 129.292
prove porções terminais para a montagem direta sabre elas de uma asRequerente: Mieczyslaw josef
" truthra para sustentar os mancais pa— São Paulo.
ra articularem o rotor.
Total de 6 pontos.
Pontos caracteristicos de: "Original
A, requerente reivindica de acardo
* com a Convenção Internacional e o disposição em máquina automática paArt. 21 do Decreto-lei n. 0 7.903 de ia fechamento de recioientes de P a
cepo"-pel,sciamntforde
27 de agasto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
Privilégio de inveqção.
na Wepartição de Patentes nos EE.UU
1 — "Original dieposição em má'da América,. em 16 ie maio de 1960.
ouina automática para fechamento de
sob n.° 29.295.
r ecipientes de papel, especialmente na
forma de copo". caracterize-se pelo fato de incluir Meios destinados ao feTERMO 129.26i
chamento automático de recipientes de
napel, e em que ditos recipientes são
18 de Maio de 1961
encaminhado; mesma provenientes
Requerente: Carlos ,Valverde Ais To mesa giratória (2) ou outro sisteO Geraldo Eulogio Fond'evila Pazos — ma; nesta mesa inclui-se uma pluralidade de cavidades (3), e em cada qual
São Paulo.
• 'Mulo: Nevo berloque para chavei- se assenta um recipiente, o qual se
ros, pulseiras e outros — Privilegia de traslada para cavidade correspondente
(4) do corpo giratório (6) da máinvenção.
I.° — N6vo berloque para chave!- quina.
,
Total de 4 pontos.
ros, pulseiras a outros. caracterizado
por: ser formado por 'placa plana, de
qualquer configuração, aifi cuja faces
TERMO 129.408
°piastes são impressas, gravadas, pintadas ou dispostas de outra forma
24 de Maio de 1961
que1quer as partes componentes e complementares de letras, sinais ou deseRequerente: Antonio Wagner Xi.
nhos, em posições correspondentes, pia. menes e Manoel Lopes Ramos — Esca esta provida de- um par de pinos tado da Guanabara.
laterais e opostos, encaixáveis em peTitulo: Um nevo modelo de sanquenos orifícios internos e opostos de dália ---- Modelo de utilidade.
uma moldura contornante, de qualquer
1.0 — Um nevo modelo de sandáconfiguração, esta suspensa do cha- lia, caracterizado por cobsistis numa
de
meio
veiro, pulseira ou outro, por
base de formato ogival, constituída
corrente ou similar.
por uma plural idade de tabuinhas
Total de 2 pontos,

26 de Maio de 1961
Requerente; Takaai
São Paulo.
Pontos característicos da: "Nevo
processo para fabricação de bota% e
respectivo produto".
Privilégio de invenção.
1.0 — "Nevo processo para fabricação de botem • respectivo produto",
caracterizado por cortar-se um bambu,
entre os nós, em fatias formando anéis
(2), os quais são limpos internamente,
e por cortar-se das paredes de outro
bambu, de maior diâmetro, discos (4),
de diâmetro igual ou aproximadamente
igual ao diâmetro interno dos anéis
(2), cortados na região entre os nós ou
mesmo sabre estes, encaixando-se, a seguir, cada disco (4) em um anal (2),
colocando adesivo, se necessário, praticando-se, depois, os furos ,,,(6) para
passagem da linha, lixando-se e finalmente envernizando ao natural ou a
cares.
Total de 4 pontos.
Rio, 4-8-1964. Assinei e encerrei 83
laudas do expediente. Nilton Alvim
Xavier, Diretor do S. Documentação,

TERMO 108.008
de 19 de Janeiro de 1959
CeNnese Corporation of. Amei-kg'
Estados Unidos da América.
Título: "Processo para produção de
um aperfeiçoado material filamentoso
de triacetato de celulose de elevada
tenacidade e o material assim obtido".
Privilegio de invenção.
Pontos Característicos

1.0 — Compoeiçõm contendo polipropilenoe normalmente sólidos, caracterizadas porque contem também uma
combinação de pelo menos dois estabilizadores ou adjuvantes, isto é, um
beta-tio-éter do ácido propiónico ou de
um éster do ácido propienico, e um
termo-estabilizador, combinação ema
que protege o polipropileno da degra-,
dação durante o uso normal, a quantidade de cada um doa estabilizadca.as
sendo de 0,0005% a 5%, baseada no I
peso do polipropileno.
Seguem-se os pontos de 2 a 11.
A requerente reivindica de &cardo
com a Convenção Internacional • o
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de
27 de agasto de 1945. a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 18 de setembro de 1958, sob n.° 761.684.
TERMO 113.662
de 30 de setembro de 1959
Depositante:. Auto Union G., M.
B. 11., firma "alemã, estabelecido, em
Ingolatadt, Alemanha.
Pontos característicos de: "Instalação de sucção para motora de combustão interna" — Privilégio de iavenção.
I.° — Instalação de sucção, própria,
em particular, para motores de combustão interna com três cilindros a
dois tempos e equipados com bomba
de câmara de manivela, em que. antes
do carburador, acham-se dispostos-um
filtro de ar e um amortecedor do ruído de sucção, caracterizado pelo fato
de que uma parte de um tubo que ae
estende até pouco antes do filtro de
ar, está ligada, perto da ligação do
carburador, a uma câmara através de
uma abertura.
Finalmente, a depositante reivindica,,
de acerdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 3
de outubro de 1.958, .sob número A
30.455 Ia/46c 2.
Um total de 8 pontoe.

1.0 — Um processo para produção
de um aperfeiçoado material filamentoso de triacetato de celulose fiado,
tendo uma tenacidade de pelo menos,
3 gramas por denier, caracterizado por
Incluir. as fases de extrusão de uma
solução de triecetato de celulose em
um banho de coagulação, para formar
material filamentoso de triacetato de
celulose, positivamente estirando dito
TERMO 123.960
trlacetato de celulose filamentoso desde 3 de Novembro de 1960
de o ponto de extrusão com uma velocidade linear maior do que a velociSociété das Usines Chimiques
dade de extrusão para assim distender ne-Poulenc — França.
Pontos característicos P ara : 'Pro
dito triacetato de celulose filamentoso,
de fabricação de vidros de se.-ceso
e novamente distender dito triacetato
de celulose filamentoso enquanto plás- gurança" — Privilégio de invenção.
1.0 .— Processo de fabricação de vi-'
tico.
dro de segurança, caracterizado pelo
Seguem-se os pontos de 2 a 12.
fato de se manter uma felha de maA requerente reivindica de acardo téria termoplástica entre duas .:hapae
com st -oneenção Internacional e o Ar- de vidro por meio de um dispositivo
tigo 21 do Decreto-leCi n.° 7.903 de apropriado de aperto das beiradas. co27 de agasto de 1945, a prioridade do mo pinças, quadros, e de se aquecer o
conjunto assim constituído primeiro
correspondente pedido depositado na sob pressão ordinária, depois sob uma
Repartição de Patentes dos Estados pressão superior h pressão ordinária,
Unidos da América, em 20 de janeiro e em seguida resfriar sob PT0s55°.
de 1958, sob n n.° 709.953,
Total de dois pontos.
1.1 ,t 1
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicaçao feita de acérdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
torres a prazo de 60 diaa para o deferimento do pedido. Durante éese prazo poderão apresentar suas opasiçóes ao Departamento
Madona: da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem Prajúdicados com a concessão do registro requerido
Termo ra° 062.694, ' de 23-9-1964
Mercantil de Cereais Limitada
Estado da Guanabara

Termo is' 662.697, de 23-9-1964
Companhia Nitro Química Brasileira
São PaUlo

Termo n°662.701, de 23;9.1964
Indústria 'Thurlerflex Limitada
Rio de Janeiro

HINO MINERAL.-

PRORROGAÇÃO

CAUCHO

CORDOCEL

Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Substâncias alimenta
das e seus preparados, Ingredientes de
Classe 22
alimentos, essências alimentícias .
Para distinguir: Pio para tecekagen
(fios de "rayon", "fibra sintética", de
Tênno nu 662.695, de 23.9.1964
alta tenacidade, , destinada à formação
Mercantil de Cereais Limitada
ou tecelagem de lonas que vão embu•
Estado da Guanabara
tidas na borracha dos pneumáticos)

Terna) a' 662.703, de 23-9-1964
Distribuidora Hidro Mineral Limitada
Estado da Guanabara

"

_

Indústria Brasiieira

Classe 43
Para distinguir: Agua mineral, natural
e artificial

Termo no 662.704; de 23.9-196.!
Julianna Mande:
Classe 28
São Paulo
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabri.
cados de material plástico, aevestimen.
tos .confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas.
'reúno n° 662.698. de 23-9-1964
bases para teleSanes, baldes, bacias, bolArmações de" Aço Probel .S. A.
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
São Paulo
para ferramentas e utensilios, cruzetaa
caixas para acondicionamento de ah.
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coas, canecas, coClasse 41
lheres, conchas, cestas para pão. cesti
abas capas para álbuns e para livi-os
Para distinguir: Substancias alimenta
IND. BRASILEIRA
elas e seus preparados, ingredientes de
cálices, cestos, castiçais para velas
alimentos, essências alimentícias
caixas para guarda de oh¡etos crtu.
indústria Breu:fieira
chos, coadores para chá, descanso para
Classe 16
23-9-1961
Termo n° 662.696, (le
pratos, copos e copinhos de plãsto:c Para distinguir: Emulsões de astaltoallífic—
Financiara de Perfumaria S. A.
para sorvetes, caixinhas de plástico produto» :,etuniinosos e isolantes para
Classe 23
construções
Para distinguir: Tecidos em geral e para sorvetes. collierinhas, pasinhas
especialmente tecidos de revestimento garfinhos de plástico para sorvetes, fot.
Termo
ao
662.705,
de 23-9.196a.';
para móveis, com uni tratamento de minhas de plástico para sorvetes, dista/
Julianna Minder
embreagens de material plástico embaproteção conta manchas
São Paulo
1:„
lagens de material plástico para sorveClasse 1
Terno no 662.699, de 23-9.1964
tes estojos para objetos, espumas de
Armações de AÇO Probel 5. A.
nylon, esteiras, enfeites para automó- Para distinguir: Impermeabilizantes tpn.
micos
São Paulo
veis, massas anil-ruídos, escoadorea de
Pratos,
funis,
formas
para
doces.
fitas
•
Classe 40
Termo na 662.706, de 23-9-1964
Volantes, filmes, fios de celulose, fechos
Para 'distinguir' mDveis em geral de me- para
Agencia Sicilliano de Livros, Jornais' e
bolsas,
facas,
guarnições.
guarnitais, vidro ou madeira, estofados ou não
Revistas Limitada
para chupetas e mamadeiras, guararmários, almofadas, acolchoados, para ções
São Paula
nições
para
porta-blocos,
,
guarnições
móveis, bancos balcões, banquetas, ber. para liquidilicadores e para batedeiras
ços, biombos, cadeiras, conjuntos para
sala de jantar e de visitas, conjuntos de frutas e legumes, guarnições de ira. "LIVRARIA SÁO BERNARDO
para •ctensillos e objetos
para terraços, jardim e praia, calmai, terial plástico
uo SUADO po emeo
para bolsas, garfos, galerias
cabides, caixas de rádios, colchões, dis. guarnições
para
cortinas,
jarros,
laminados,
paia
Classe 32
pensas. conjuntos de armários e gabiClasse 18
tl:os, lancheiras. mantegueiras, malas,
Titulo
netes
para
copa
e
cozinha,
'divisões.
di•
Para distinguir: Perfumes. essências, ex, vans, discotecas de madeira, espregui. orinóis, pendedores de roupas, puxadoTermo n° . 662.707, de 23-9-1964
tratos, água de colônia, água de touca- çadeiras, escrivaninhas, estantes, guar- res para móveis, pires, pratos, paliteiCharutaria. Voz Limitada
dor. água de beleza. água de quina,
da-roupas, mesas, mesinhas para má- ros, pás de cosinha, pedras nomes, artiSão Paulo
água de rosas, água de alfazema, água quinas de escrever. mesinhas, móveis gos, protetoes para documentos, pupara barba. loções e sônicos para Os
xadores
de
agua
para
uso
doméstico
cabelos e para a pele. brilhantina. ban- para tonógrafos, molduras para qua. gas, travessas, tipos de material plásdolina. "batons" cosméticos. fixadores. dros, porta retratos, poltronas, pratelei- tico, sacolas, sacos, saquinhoa vasilhade penteados. petróleos. ' óleos para os ras, porta' chapéus. vitrines e traves- mea para acondicionamento, vasos,. idseiros
ND, BRASILEIRA
cabelos. creme evanescente. cremal gorearas, colas a frio e' colas não IncicIdas
durosos e pomadas /sara limpeza da
em
outras
classes,
para
borracha,
pela
Termo
n°
662.700,
de
23-9-1964
Peie e "rnaquillage" depilatórios, desoClasse 44
cortumes, para marcineiros, para sapaSebastião Jorge Reis_
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
Para' distinguir: Acendedores de chaEstado
da
Guanabara
teiros,
para
vidros,
pasta
adesiva
para
e talco perfumado ou não. lápis para
correias, pasta e pedras para afiar rutos ou cigarros, bolsas para tabaco,
pestana e sobrancelhas. preparados para
rebolos, adcsivos para tacos, adesivos cachimbos, ' charutos, cigarreiras, cigarembelezar cílios e olhos. cannara pare
para
ladrilros e adesivos para azulejoa rilhas cigarros, corta-pontas de charla.
o rosto e para os lábios, sabão e creme
anéis, carretéis par tecelagem e guar- tos, estojos para cachimbos, filtros páka
Para barbear. sabão liquido perfumado
nições de material plástico cera ilidas. aitclass, fumo, jogos de artigos para
ou uáo. sabonetes. denegridos em pó.
fumantes, palra para cigarros, piteiras,
tria geral de pâsticos
banido:
saís
perfumados
para
pasta ou
rapé, tabaco
banhos pentes. vaporizadores de perfu.
Termo n° 662.702, de 23-9-1964
me: eseóvas para dentes, cabelos. unhas
Termo n° 662.709, de 23-9-1961
H. Oliveira Comércio e Indústria
e cílios:- 4lin
louro. sant:anho perfil
5
Estado da Guanabara
Realmari»
Turismo
Limitada
maJo oretwados em nó ciaçta,
o
-São Paulo
do e miolos para o tratamento das unhas
nI
dt‘solventes e vernizes, remoaeciore.s da
• R ALMAREIS TURISMO ,
raticida: ap4rerina perfumada para as
• LIMITADA"
r .neloe
oreenradox para lescoiorir
'Pinas, raias e p intos ou sinais arrife
Classe 4
r
Para distinguir: Esfiapa
ciais óleos para a pele
Marca Nome Civis

Gostosura

c
o

-"R ANG

GUANABARA
-
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Termo no 662.715 de 23-9-1964
Tibaji Indústria e Comércio Limitada

Termo n° 662.710, de 23-9-1964
Saad E Cia. Limitada
São Paulo'

Estado da Guanabara

"R A I —GOOD"

A Volta ao Mundo
Em 80 Dias

IND. BRASILEIRA

11:

-.11 7

Tármo is9 662.722, de 23-9-1961
Hidas Propaganda S. A.
Estado da Guanabara

Fevereiro de 1965
Tirmó n o 662.730, de 23-9-1961
Transtnaco Transportadora de Mauriais de Construção Limitada
Estado da Guanabara

TRANISMACO

Classe 39
Indústria Brasileira
TRANSPORTADORA DE
Para distinguir: Adesivos à base de
Classe
16
borracha, e borracha adesiva
MATERIAIS DE
Para distinguir: Esquadrias de todos
Classe 32
os tipos para construções, portas, jane• Termo n° 662.711, de 23-9-1964
las, ladrilhos, batentes, calhas, ortais, Para distinguir: Peças teatrais e cine'CONSTRUÇÃO LTDA.
Eduardo Alvares Machado
▪
pré-moldados
de cimento para constru- matográficas, programas radiofônicos e
São Paulo
televisão,
publicações
.
de
ções, telhas, escadas e' tanques de
Nome Come rcial
•
cimento
Têrmo n° 662.723, de 23-9-1964
Termo n 9 662.731, de 23-9-1964
Htdas Propaganda S. A.
Termo n 9 662.716, de 23-9-1964
Estado da Guanabara
Transmaco Transportadora de MatePanificação e Confeitaria Sagres
IND. BRASILEIRA
Classes: 25 — 32 — 33 — 50
Limitada
riais de Construção Limitada
Expressão de Propaganda
I
Estado da Guanabara
Classe 15
Termo no 662.724, de 23-9-1964
distinguir: Filtros, moilagas, taEstado da Guanabara
es e recipientes para contar líquidos e
tu
Hidas Propaganda S. A.
agua filtrada

'.VISOR"

lh

SAGRES

NP*

Têrmo no 662.712, de 23-9-1964
m Modelo Limitada
Ressolage
São Paulo

MODELO
fincitistria brasileira

Classe 41
Para distinguir: Massas e farinhas alimentícias, doces e balas, pão, condimentos, sorvetes, laticínios, açucar, essências, óleos e gorduras cOmestiveis, conservas, frutas e colorantes

Classe 39
Para distinguir: Pneus recondicionados
Termo u 9 662.713, de 23-9,1964 •
Dioju — Cabeleireiros Limitada
Estado da Guanabara

DOJU,

3111"

TRANSMACO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

A Volta ao Mundo

Em 80 Minutos

Termo n° 662.717, de 23-9-1964
Paulo C. Oliveira Ei Cia.
Estado da Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Peças teatrais e cinematográficas, programas radiofônicos e
de televisão, publicações

O Registro é o 'Seguro
do Investimento

Termo n 9 662.725, de 23-9-1964
Hidas Propaganda S. A.
Estado da Guanabara
Classes: 25 — 32 — 33 — 50
Expressão de Propaganda

indUstria brasileira

Classe 50 Artigos da classe
Termo n° 662.732, de 23-9-1964
Siema Sociedade Imortadora e Expor
tadora de Madeiras Limitada
Estado da Guanabara

SIEMA

SOCIEDADE

IMPORTADORA
UXPORTADORA

Frase de Propaganda
DE MADEIRAS LTDA,
Termo n° 662.726, de 23-9-1964
Classe 48
Termo n o 662.718, de 23-9-1964
Aragão Roupas S. A.
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
Vepec — Veterinária, Pecuária,
•
Estado do Rio de Janeiro
.tratos água de colónia, agua de touca
Limitada
Nome Comercial
O
dor, água de beleza, água de quina,
Estado da Guanabara
água de rosas, água de alfazema, água
Termo n 9 662.733, de 23-9-1964'
para barba, loções e tônicos para os
Siema Sociedade Imortadora e Expor&belos e para a pele, brilhantina. bantadora de Madeiras Limitada
dolina, batons, cosméticos, fixadores
Estado dr. C; 1libara
etróleos,
óleos
para
os
p
de penteados.
Cl isse
Classe 36
cabelos, creme evanescente, cremes gor- Pára distinguir: Tintas em geral,- lacas.
Para distinguir: Roupas confeccionadas.
durosos e pomadas para limpeza na pepigmentos e solventes
artigos de vestuário em geral
le e "maquilage". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Termo n 9. 662719, de 23-9-1964
Termo n° 662 .727. de 23-9-1964
e talco pefumado ou não: lapis para
C. M. Kleser t Cia. Limitada
Aragáb -Roupas S. A.
pestana e sobrancelhas, preparados para
Rio Grande do Sul
Estado do Rio de Janeiro
INDÚSTRIA BRASILEIRA
embelez§r dlios e olhos, carmim para
e
creme
o rosto e para os lábios, sabão
is,s S. tk•
para barbear, sabão liquido perfumadO
Classe 16
ou não, sabonetes.. dentifrIcios em pó
/151/45:0,GN
Artigos da classe
• O R-/P
pasta ou liquiào: sais perfumados para
Classe 36
banhos, pentes, vaporizadores de pene.
Termo n° 662.734, de 23-9-1964
Para distinguir: Calçados
Lojas de Material de Limpeza Limitada
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Termo
n
9
662.728,
de23-9-1964
Estado da Guanabara
e cílios, rum de louro. saquinho . perfu
Têrrao n° 662.720 de 23-9-1964
Metalurgia Castilla Limitada
azado, preparados em pó, pasta. liqui Ernesto da Silva Carneiro
Estado
da
Guanabara
do e tilo/os ara o tratamento das unhas
Estado da Guanabara
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cilios e pintas ou sinais arti.
cE.GO S 4\
cuticular; glicerina perfumada para os
dissolventes e vernizes, removedores da

KR1OLACK

ARAGÃ

J OLY

eples• •

!leiais. óleos para a pele

:\CESI1""

Clases: 10 — 12 — 14 — 28 — 32 —
Termo n°.662.714, de 23-9-1964
36 — 37 — 39 —.— 48 — 49 — 50
Cia. Melhoramentos de São Paulo, InExpressão de Propaganda
dústrias de Papel
São Pauto
Termo n° 662.721, de 23-9-1964
Ernesto da Silva Carneiro
Estado da Guanabara

Caminhos da Cultura

•)eu Próximo Bebê
•

Classe 32

Para distinguir: Livros Impressos.
nele, revistas e publicações impres,
radio4ôni
em geral, álbuns, programas
e ettoe, e de televisão, peças teatrais
nematogreficas

ê

ata Um Carro Para Você!
Classes: 32 - 33

50

Expressão de Propaganda

METALÚRGICA
DA.
CASTILLA ÉT

Nome Comercial
Têrmo n o 662.729, de 23-2-1964
Metalurgia Castilla Limitada
Estado da Guanabara

CASTRIA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
5
Artigos da classe

•

Classe

LOJAS DA
LIMPEZA
Classe 33
Título

Termo n o 662.735, de 23-9-1964
Coi — Consórcio de Operações
Estado da Guanabara

C O I — CONSÓRCIO
DE 0 , P -E'R. A , Ç 45 ES
' IMOBILIÁRIAS LTDA.
Nome Comercial

T‘rmo na- 662.736, de 23-9-1964
Co!
Consórcio de Operações
Imobiliárias Limitada
jmObiliarals Limitada

ARCOZEIO
PALACE HOTEY,

MITO PEÇAS LTDA.

. Classes: 4 i —'42 — 43

Nome Comercial

Têtrmo n° 662.737, de 23-9-1984
Olange Indústria Comércio
Cosméticos Limitada
•Estado da Guanabara

NEWVIP'S.
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Artigos da classe

- Titulo

Tiumo n° 662.744, de 23.9-1964
Século XX Auto Peças Limitada
Estado da Guanabara

Classe 33
Insígnia Comercial

•

Têrmo n° 662.738, de 23-9-1964
• Olange Indústria Comércio
Cosméticos Limitada
Estado da Guanabara

'Termo aa 662.751, de 23-9-1964
Itaipú Modas Limitada
Estado da Guanabara

SEMI° XX
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
Artigos da classe

1

Indústria Brasileira

Termo n o 662.745, de 23-9-1964 •
.C1cal, Comercial, Industrial, Capital
Limitada
Estado da Guanabara

a.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárlo
e roupas feitas em girai: Agasalhes
aventais, alparcatas anáguas ()lusas,
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casaçâo, coletes, capas. abales,
cactecols. calçados. chapéus. cintos.
cintas, : ccshinações. carpinhos. calças.
da senhoras e dc crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros.
saias. casacos. chinelos. dominós. acharpes. fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, laguetas. laguês,
luvas, ligas, lenços mantbs, meias,
maiôs, mantás, naandrião, manilhas, paletós, palas. penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, ponches. p olainas. 'pijamas, punhos. perneiras, quirnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saklas de banho. sandálias,
suciares, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

CICAL COMERCIAL
INDUSTRIAL*
CAPITAL LTDA.

ULTRACOLOR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Artigos da classe

Nome Comercial
Térmo n o 662.716, de 23-9-'464
Cical, Comercial, Industrial, Capital
Limitada
Estado da Guanabara

Têrmo n° 662.739, de 23-9-1964
Auto Peças Alegria Limitada
Estado da Guanabara

iAUTO PEÇAS
ALEGRIA LTDA.
Nume Comercial
Termo n a 662.740, de 23-9-1964
Auto Peças Alegria Limitada
Estado da Guanabara

SPORTWAGEN
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 21
Artigos da classe
Termo n° 662.741, de 23-9-1964.
Industrias Químicas Reis Limitada
F.stado da Guanabara
•

ET LIMPA,
A JATO
Classes: 33 -- 46
Expressão de Propaganda
Têm° n° 662.742, de 23-9-1964
Industrias Químicas Reis Limitada
Estado da Guanabara .

ET

INDÚSTRIA BRASILEIRA_
Classe 46
Artigos da classe

Termo n° 662.754 de 23 - 9 - 1964
Cimel — Comércio Importação cls
Materiais de Escritório Limitada
Rio Grande do Sul

Termo n° 662.750, de 23-9-1964
Arcozelo Palace Hotel Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 662.743, de 23-9-1961
Século XX Auto Peças Limitada
Estado da Guanabara

SECULO XX
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Têrmo n° 662.752, de 23-9-1964
Alfredo Capa% 6 Filho
Silo Paulo

Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 662.747, de 23-9-1964
Wallisel Peças Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira •
•
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abrid
dores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para mataborrao, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbono*,
carimbos, caritnbadores, cola para papel,
coladores. compassos, cestos para cora
respondência, desenhadores, duplicado'
res, datadores, estojos para desenha%
estojos para canetas. estojos com minas(
esquadros. estojos para lápis, espetos*
estiletes para papéis, furadores, fitai
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampead
dores, lápis em- geral, ' lapiseiras, mad
quinas para apontar lápis, minas para
grafites. niinas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular, maquia
na: de scfnar, máquinas de multiplicar,
inata-gatos, porta-tinteiros, porta-cariam"
bos, porta-lápis, porta-canetas, porta4
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras _de borrões, atendi
para mimeógrafos, tintas e tinteiros.
air
Termo n° 662.755, de 23-9-1964
Dettori eo Victor Sobrinho Limitada
Estado da Guanabara

PIRTP
Indústria Oraaileira
Classe 25
Para distingias: Maquetas, modelos téc.
nicos, átands, decorações, esculturas tt
pinturas
Têrmo n° 662.757, de 23-9-1964
Manufatura de Aços, Ferros, Hidraultcos e Elétricos Limitada 'llafhel"
Rio Grande do Sul,

WALDISEL
PEÇAS LTDA.
Nome Comercial
Termo a° 662.748, de 23-9-1964
Waldisel Peças Limitada
Estado da Guanabara

WAIDISEL
INDÚSTRIA BRASILEIRit
Classe 21
Artigos da classe
Têrtno n° 662.749, de 23-9-1964
Arcozelo Palace Hotel Limitada
Estado da Guanabara

.,PALACE
. - ARCOZELO
HOTEL LTD-A;
Nome Comercial

-

Classe 41
Para distinguir: Balas, bombons, ca-ar
meios, pirulito, chocolates, doces
Têrmo n° 662.753, de 23-9-1964
&ágio Antonacci
Rio Grande do Sul

(ti

A Rnffil"-

aIDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 43

Para distinguir: Aguas minerais, caldo
de cana, laranjada, limonada,, soda limonada e guaraná engarrafados e refrescos e sucos de frutas
,

À

Casse " 5
Aço em bruto, aço preparado. aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
pardalmente trabalhado, aço pálio, aso
refinado, bronze, bronze em bruto os
pardalmente trabalhado, bronze dg

mancas. bronze CM p6, bronze em
barra, em flo, chumbo em bruto mi
pardalmente preparado, cimento saem I,
tele°, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto cal

458
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rax, =ciar, punc.h, .pimperMint,Te'rrao aq 662.762, de 23-9.1961
parcialmente trabalhado, ferro coa bruto.
.em barra, ferro manganês, ferro ve/ho, Displaa — Planejamento e Distribuição sucos de trutas em álcool, vmhos, vertnuth, vinhos espumantes, vinhos quide Valerei. 3. A.
gusa em bruto ou parcialmente taba-

Termo a° 662.773, de 239-196t
Compeças Limitada
Minas Gerais .

lhado, gusa temperado. gusa maléável,
Jilmlnas de metal, lata em Rilha, latão
em fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, amalhas
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcpitnente trabalhados, Ratais em massa, metais estampados.
metais para solda, niquel. zinco

Classe 28
Para distinguir: Cola ara sapatos

Termo IV 662.756, de 23-9-1964
lucofarma — Indústria e Comércio de
Produtos Farmacêuticos Limitada
Rio Grande do Sul

nados, whisky

Estado da Guanabara

DISPLAN - Ptanejamento
e Distribuição de Valores S/A.

Têrmo n° 662.768, de 23-9-1961
José Palermo Santos
Minas Gerais

Nome Cosat,dal
Termo no 662.763, de 23-9-1964
Companhia Brasileira de Transportes
de Inflamáveis
Estado da Guanabara

Termo ti' 662.774, de 23-9-1961
Século Automóveis Limitada
Estado da Guanabara

Companhia Brasileira
de Tra'n-s'p&ortesf
de Inflamaveis
Nome Comercial

Clas.se
Para distinguir: Produtos e preparados quimicos e ,•armaceuticos 'para serem usados na medicina e farmácia, vacinas e bioculturas para serem usados
na medicina e farmácia
Termo a° 662.758. de 23-9-1964
Syntex S. A.
México

Neosynalar Gammaw
• Classe .3
Para distinguir: -Dermatites alérgicas e
atópicas, neurodermites, dermatite ezce.
matosa e suas manifestações, como inflamatório e anti-pruriginoío

• Termo no 662.764, de 23-9-1964
Grippi j Aires Limitada
Estado da Guanabara

410.

indústria Bras;leira ,

Classe 11 .
Para distinguir: Registro de água
Termo n° 662.760, de 23-9-1964
Displan — Planejamento e Distribuição
de Valores S. A.
Estado da Guanabara

Classe 21
Para distinguir: Automóveis e suas partes integrantes, máquinas e motores

Termo D° 662.769, de 23-9-1961
Pedro Salgado Limitada
Minas Gerais
•

Termo LICI 662.775, de- 23-9-1964
Kaiser Jeep C,orporation
Estados Unidos da América

JEEP,

IMentenário
'

•
Classe 49
Para distinguir: Jogos de. tôda a espade, brinquedos e passatempos, petrechos
Classe 41
41 •
e artigos ara fins exclusivamente desPara distinguir: Azeite e óleos comes- Para distinguiuClasse
Pão fatia, pão lanche. •
portivos, exceto vestuários
%vais em geral, azeitonas e conservas biscoitos, dóces, bolachas, roscas, con. em geral
feitos, bOlo e panhocas
Termb no 662.776, de 23-9-1964
Comanhia Insular Tabacalera S. A.
Termo IV 662.765, de 23-9-1964
Termo no 662.770, de 23-9-1964 •
Canaria.
Pra-l atos Elétricos hamar Limitada
Pedro Salgado Limitada
•Minas Gerais
Minas Gerais
5.

DOM MIGUEL

Resistência

• Classe 44
Para distinguir: Furrarou tabaco manufaturado ou não

Termo n° 662.759. de 23-9-1964.
Agib Rod igucs Valia
Estado da Guanabara

glitn~

Classe 42
Pára distinguir: Aguardente de cana

,J
•

Classe 8
Para distinguir: Resistências para ferros de engomar
Termo n° 682.766, de 23-9-1944
Produtos Elétricos Iramár Limitada
Minas Gerais

NOVACAP

Termo a° 662.777, de 23-9-1964
Comanhia Insular Tabacalera S. A.
Canada

FLAMENGO

Classe 41
Classe 44
Para distingui:: Pão fatia, pão' lanche.
biscoitos, (lixes, bolachas, roscas, con Para distinguir: Fumo ou tabaco siamfatu:ado ou não
feitos, bolo e panhocas
Termo n° 662.771; de 23-9-1964
Renato 1VIe'o Figueiredo
Minas Gerais

Térmo n° 662.778; de 23-9-1964
Urine Gettchemie G.mlb -Fl.
Alemanha
P orrogação

RAmAJO
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classes; 33 — 50
Insígnia Comercial.
Têrmo ia° 662.761, de 23-9-1964
Displan — Planejamento e Distribuição
de Valores S. A.
Estado da Guanabara

SPLAN • Planejamento
rOlatribulção do Valores
Clumes:‘ 33 — 30

Classe 8
'
Para distinguir: Eletro-domésticos c material elétrico em geral
Termo n° 662.767, de 23-9-1964
José Palermo Santos
Minas Gerais

MEI

Clan se
Para distinqui ...: lispessadores para à
impressão de tidos e para aprestos

CURSO FiG
\ Classe 33
Sinal de Propaganda
Termo n° 662.772, de 23-9-1964
Renato Melo Figueiredo
•
Minas Gerais

.

IND 'BRAS.

Classe 4!
Para distinguir: Aguardentes. apaiari
I voe anis. bItter, bratuiv ronhacite eer
vela* fernet. genebra. aia kumel.

.Te mo n o 662 .780, de 23-9-1964
IBIA — Instituto B:oquimico interAmericano S. A.
São Paulo
Prorrogação :PEORROGAÇA0

CURSO FIG DE DESENHOS

Indústria- Bras:!2;i'a

ARTÍSTICOS E COMERCIAIS
Classe 33
Para dist:ng1P. : Desenhos artis0,,ts
e comerciais

Clasge 3
oc..pdratit). ia Tua.'
Para ti.;
ceato
r • "m " t ' •.
roças circulati,zias e ca•diraas

TCr.;cira 2 •
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Tino n° 662.779, de 23-9-1964
Meias Star S. A.
São Paulo

deiras. borrachas para aros, batentes de
:ofre. buchas de estabilizados, buchas,
buchas para jumelo, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamadeiras,. braçadeiras; bocais. bases para te.
!Cones. borrachas para carrinhos indus'PRORROGAÇÃO
triais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas. cochim
de moto- -naras de ar, chupetas cordões massisus cte borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor•
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borracha para máquinas, copos de borracha
para freios, dedeiras, desentupideiras,
discos de mesa, descanso para pratos:.
encostos, êmbolos. esguichos. estrados.
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
Classe 36
fôrmas de borracha, guarnições para
Para distinguir: Meias.
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para velculos,
Termo no 662.781, de 23-9-1964
lancheiras para escolares, lâminas de
IBIA — Instituto Bioquímico Interborracha para degraus, listas de borraAmericano S. A.
cha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas.- proSão Paulo
tetores para para-lamas, protetores de
Prorrogação.
para-choques, pedal de acelerador, pedal de partida, paras para businas,
PRORROGAÇÃO
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodlzios, revestimentos de
I I PI if I/ ik I:
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo, suportes de
Indústria Brasileira
motor, sapatas do pedal de breque. seu/robalo e isoladores, suportes, semiClasse 3
Para distinguir: Um produto farmacêu- pneumáticos, suportes de câmbio, santico indicado no tratamento das reural- fonas de partida, saltos, solas e aolados
de borracha, surdinas de borracha para
gias e enxaquecas
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos, travadores de porta, tildas.
Termo no 662.782, de 23-9-1964
tubos, tampas de borracha para contaInstituto Bioquímico InterIBIA
gotas, tinas de borracha para elaboração
Americano S. A.
de substâncias químicas
São Paulo
Prorrogação
Termo a° 662.785, de 23-9-1964
Calçados São Vicente Limitada
PRORROGAÇÃO
São Paulo

Incl. Bras.

E

1•13ARTRINA

indústria Brasileira
Casse 3
Para distinguir: Um preparado farmaai:ataco indicado no tratamento das doenças reumáticas e artríticas
Termo ri° 662.783, de 23-9-1964
IBIA — Instituto Bioquimico InterAniericano S. A.
São Paulo
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

GANGLIOPLEGINÁ

I ndústria Brasileira.
Classe 3
Para distinguir: Um produto çarmaceutico indicado no tratamento das disfun•
Or.g do sistema neurovegetatIvo
Tèrmo n° 662.784, de 23-9-1964 .
A Feira dos Pneus Ourinhense
Limitada
São Paulo

OUR1NNENSE

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha. artefatos de borracha para
veículos, artefatc.s de borracha não incluídos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores. assentos para ca-

SÃO VICENTE:
INDÚSTRIA BRASILEIRA
.'
Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral
Termo n9 662.786, de 23-9-1964
IPAI, — Indústria de Papéis Aliança
Limitada

1 PA L
wrotrSTRIA BRASILtaliA

de papel transparente; pratos, papeli.
*hos, papéis de estanho e de alwrInio,
papéis sem impressão papéis em branco
para impressão. -Papéis fantasia, menos
par çorrar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado.
parei higiénico, papel impermeáxel.
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar. papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho. papel
absorvente. - papel para embrulhar tabaco. papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais, de cartão.
tubetes de papei
Termo no 662.787, de 23-9-1964
IPAL — Indústria de Papéis Aliança
Limitada

ALIANÇA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
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caixas para enfeites, esteiras embornala
estojos, guarniçóca para utensílios, mac
Ias, perneiras, redes, rédeas, suportei
para filtros, sacolas, sacos e telas para
assentos de cadeiras
Termo ng 662.789, de 23-9-1954 í
ai
Confeitaria Novo Comias
r.i
São Paulo '

CESTAS DE NATAL
COMIA
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: la'alas, biscoitos, bolachas, bombons, caramelos, chocolates,
Confeitos, doces, doces de trutas e cota
servas preparados em massa, em caldas,
em compotas e em geléias, frutas secas,
passadas e cristalizadas, avelãs, ameni
• doas, nozes e castanhas
Termo n° 662.790, de 23-9-1964
' Indústria Brasileira de Produtos
Químicos S. A.
São Paulo

Classe. 38
Aros para guardanapos de pape:
aglutinados, álbuns (em branco). álbum
para retratos e autógrafos.. balões ( ex.
cato para brinquedos) blocos para
blocos para anotações, bobinas brochu
ras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocutnentos. carteiras
caixas de pape i ao. aadernetas, caderIndústria Brasileira
nos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartôea de visitas, cartões comerciais, cartões indicas. contei, carClasse 3
tolina, cadernos de papel taelimetrado Para distinguir: Um produto farmacêue em branco para desenho., cadernos
tico indicado contra as infecções
escolares, cartões em branco, cartuchos
Termo n° 662 .791, de 23-9-1964
de cartolina, crapas planográficas. caIndústria Brasileira de Produtos
dernos de lembrança, carretéis de pa•
Químicos S. A.
pelão, envelopes, envólucras para charutos de papel, encadernação de papel
São Paulo
ou papelão, etiquetas. fôlhas índices,
/Olhas de celulose. guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
•
."
•
contabilidade: mata-borrão; ornamentos
de papei transparente; pratos. papeli- „
nhos, papéis de estanho e. de .aluminio.
papéis sem impressão, papéis 'em branco
indústria Braaileiris
para impressão, papéis fantasia, menos
Classe 3
par çorrar, paredes,. papel almaço com
ou sem , pauta papel crepon. papel de Para distinguir; tiro produto farmacêutico indicado contra as infecções
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel enceram
Termo no 662.793. de 23-9-1964
palel higiénico, papel ampermeáxel,
,t
Eugenio Nast
para copiar. papel para desenhos, paRio Grande do Sul
pel para embrulho impermeabilizado
Prorrnaçâo
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embruliaas, papel celofane,
papel celulose, papel de 'tribo, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente. aacos de papel,aarpentinas: tubos Postais, de cartão,
tubçtes de papel

amadrgrin

•
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras.
caixas de papelão, cadernetas, caderTermo no 662.788, de 23-9-1964
nos, caixas de cartão, caixas para pato
Confeitaria Novo Corallo
pelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas coarcta cara
São Paulo
aslina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina. crapas planográficas. cadernos de lembrança. carretéis de . pa. INDOSTRIA BRASII:EIRA
nelão, envelopes. envólucros para cha•
-utos de papel encadernação de pape
Classe 3
• Classe 27
ou papelão. etiquetas, Rilhas índices Para distinguir: Artefatos de palha ou Para distinguir: Um preparado furo
fólhas de ce!ulose. guardanapos, livros fibra, não incluídos em outras classes: clutico, indicado no tratamento dai
não impressos livros fiscais: livros de Cestas, cestos para costuras, cestos pa- bronquites, tosses em geral. tonifica è
contabilidade: mata-borrão; ornamentos ra pãcs, caixas para acondicionamento,
desInSeta os pulneer

CESTAS CORlitL0_,:
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n

de 23 -9- 1964
Aadr1 Fischer
Estado da Guanabara

'Éêrrao • 662.792, de 23-9-1964
Harvey Química Farmacêutica
Liraitada
São Paulo

"ramo

Ii° 062./99.

Super D OUPO 2~U
1N6USTRI4 BRASILEIRA

Bonde .ar
Classes: 41 -.--- 42 — 43 — 44
Titulo
Termo n9 662.801. de 23-9-1961
Andes Fischer
Estado da Guanabara

Para distinguir: Um preparado farmacêutico indicado no tratamento das enterrocolites e suas manifestações

-

Termo n9 662.795, de 23-9-1964
Eugenio Nast
.
Rio Grande do Sul
Prorrogação

B0 rn d eb arti
Classes: 41 —42-43— 44
Titulo
•

PRORROGAÇÃO

Termo n° 662.802, de 23-9-1964
Andre Fischer
Estado da Guanabara

Rialz$
MOSIV

-CURA AS AMURAS

!

EM 24 NORAS 11
S.
ençaD.M.P.
EUGENIO NAST
mudo e oreparede ode:

q) "
-

Classes: 41 — 42 — 43 —
•

4 0N DE :If3Ak

.

Termo n9 662.798, de 23-S-1964
=
Andra Fischer
r stado da Guanabara

Titulo

44

Termo n° 662.803, de 23-9-1964
Andra Fische:
Ratado da Guanabara.

A -Onde Parar Lhe Espera .

um Bondelunch
Classes: 41'— 42 — 43,— 44
Titulo
Temo n9 662.804, de 23-9-1964
Andra Fischer
Estado da Guanabara

A nnde Parar

Lhe Espera

Uni Bondebar
1 2 — 43 — 44
Titulo

Classe 41
Titulo
Termo n.° 662.809, de 24-9-1964
Luenca S.A. — Empreendimentos.
Administração e Participações
SãO

Paulo

LM-11C A.

•

Classes: 41

Jabour,
Exportadora S. A.

CAFÉ (BAR ITAHT

.'"

Titulo

Estado da Guanabara

Classes: 41 — 42 -- 13 — 014
Titulo

Têrmo n.o 662.814, de 24-94964
A yrton Belmudes
São Paulo
RUCY
Classe 46
Abrasivos, preparados para dar brilho
era rolos, carbureto de sílica, abrasivo.
cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir cèra para conservar e polir
móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças, preparados para conservar o escorregamento das correias,
massa para encerar, pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar,
prata, pó para limpar talreres, preparados para conservar couros

n.°

Termo
662.815, de 24-9-1964
Kosmo — Indústria e Comércio de
Derivados de Arame Ltda.

Sc,
ã Paulo •
•

.

Classes: 41 — 42*— 43 — 44
Titulo

Classes: 41 — 42 — 43 — 44

Termo 119 662.807, de 23-9-1964
labour Exportadora 3. A.

•

r--

I7

Classe 33
Titulo

'PRORROGAÇUS
1

Termo n° 662.796, de 23-9-1964
Andra Fischer
Estado da Guanabara

.L.V/

-

Estado da Guanabara

Classe 3
Para distinguir: Um preparado farmacêutico, indicado no tratamento das assaduras
-

Termo n°662.797. de 23-9-1964
Andre Fischer
Estado da Guanabara

Armazens Gerais
Trapiche Ypiranga

Termo n° 662.808, de 23-9-1964
Café e Bar Itahy Limitada

..Sul Americano"

SAR

Para distingui.: ,ladeiras de pinho, ser..
radas e beneficiadas, madeiras de lei e
Classe 46
qualidades, serradas e beneficiadas
Abrasivos, preparados para dar brilho
em rolos, carbureto de silica, abrasivo.
Termo no 662.806, de 23-9-1964
cera , em pó ara lustrar madeira, cera
Companhia de Armazens Geral§
para polir cera para conservar e polir
Trapiche Ypiranga
móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças, preparados para conEstado da Guanabara
servar o escorregamento das correias,
massa para encerar, pasta para lustrar
e conservar calçados, pópara limar,
prata, pó para limpar talreres, preparados para conservar couros

Acme Comercial

t.

VA SA0 VtatIn 105 .= PORTO ALEM.

, .8015,4 7:DE :
ar.

Termo n.o 662.813, de 24-9-1964
Ayrton Belmudes
São Paulo

IRMA

Alasse 3

g
t1,labratorio

ÁRRLZA TUDO

Andra Fischer
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira

I

Termo ai 662.812, de 24-9-1964
Dante de Oliveira
São Paulo

Classe 2 •
Defumador

Termo no 662.800, de 23-9-1964

Termo ri° 662.794, de 23-9-1961
LIBBS — Laboratório Industrial'
Brasileiro de Biol8gia e Síntese
Limitada
São Paulo
Prorrogação

- 0

Termo a° 662.805, de 23-9-1964
Indtiltria e Comércio Luis Olsen S.A.
Santa Catarina
'Prorrogação
•
• •

Classes: 41 — 42 — 43 — 44
Titulo
•

Classe 48
Para distinguir: Lança-perfume

im
-- 111
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zoamo
Classe 11
Arames e seus derivados, não incluídos
em outras classes

• Termo n.9 662.816, de 24-9-1964
Faiança — Decorações Ltda.

Su

PP t00

FAIANÇA,
Braeileira

Classe 50'
Impressos

Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerãmlcs.
Termo n. 9 662.810, de 24-9-1964
p orcelana. faiança. louça, louça vidraProvai S.A. -- Crédito, Financiamento da e outros para uso cass.ro adõrrio.
e Inlvestiraentos
fins industriais e artisticos. inclusive.
São Paulo
mstalacóes sanitárias. adobes, adórnos,
a p arêlhos de ¡untar almoço, sobremesa..
PROVAI..
chã e café: artigos de louça. bulas de
balaustres para lardins. b auClasse 50
leira, de p orcelana nata candieiros.1
Impressos
nanheiras. bilhas para vinhos, botelhas,
botijas. bules bidês, caçodas para me.-;
Termo a.° 662.811, de 24 - 9- 1964
ho, canos de harto para fogão. coluDante de Oliveira
ias para iardim, xícaras canecas. com-,
São Paulo
soreiras. confeiteiras. cubos descansos
TIRA JUR
'ara guarda-chuva, espremedores para
funis, frigideiras de barro, glo-,ns, jarros, jardineiras para jard m, laClasse 2
.
Defumados

,a dedos, mantegueiras, molheira, pe-
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deitais de limpadaa, pires, porta-lacas. usina, gengibirra; gin, gingen ldrsch.
potes. pratos, puxadores, receptáculos. lcummel; !teores; marasquinhos; nectar;
saladeiras. saleiros, serviços de chá e piperment, ponches; rum. sucos de frutas com alcool; vinhos, vodka;
¡café, taboletas, terrinas, tubos. uritufís.
whisky
Teermos as. 662)817 a 662.820, de
termo n.• 662.822, de 24-9-1961
24-9-1964
San:boliche Bar Ltda.
Moutique e Cabeleireiros "Charmaiste'
São Paulo
Limitada
Sáo Paulo

Térmo a.° 662.828, de 24-9-1964
R. B. Calçados Ltda.,
São Paulo

ft. tio
'Ind. Brasileira'

Classe 35
Para distinguir: couros e peles preparadas ou não, camurças, cromos. vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: almofadas de couros, arreios,
Classe 41
bolsas, carteiras, caixas, chicotes de
Bolinbos, croquetes, cozinhas, empadas, couro,
capas para álbuns e para livros,
pizzas, sanduiches e refeições prontas guarnições
de couro para automóveis,
malas, maletas, porta-notas, porta-chaTermo a.° 662'.823, de 24-9-1964
ves. porta-blocos, porta-niqueis, pastas,
Samboliche Bar Ltda.
resmas, selins, sacos para viagem, saSão Paulo
colas, 'saltos, solas e solados, tirantes
para arreios, valises

—;,CUIRCIrob

e
gtfi iNears).
Ine
din

Classe a
Relógios de bolso, are& e ulsu
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. bluslies, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados, chapéus, tintos,
cintas, combinações. caminhos, calças.
de senhoras e de crianças. calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
talas, casacos, chinelos, doeninós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorai jogos de lingerie, J aquetas. lacluê&
luvas, ligas, lenços. mantas, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, Pa
-letós,pa enhor.pulve rinas.
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras. guimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sue teres, aborta, sungas, atolas ou slacics,
tuier, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe '35
Bolsas de couro
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitaç5es, adOrnos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas imitações, alianças, anéis, artigos de fantasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais preciosos, berloques de metal preciosos.
brincos de menti precioso, ou semiprecioso, bule" de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos,
contas de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de metais preciosas diamantes lapidados, No de ouro,
fio de prata, fivelas de metais preciosos, galreteiras e metais preciosos, jóias,
jóias falsas, laatejolas de metais pradosos, medalras de metais preciosos,
semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro, pedras preciosos para jóia, pedras semi-preciosas para jóias, pérolas
• imitações de pérolas, pratos de metaisp sedosos, serviços de chá e de café
de metais preciosos, serviços de licor
de metal precioso, serviços de refrescos
de meati precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso, serviços de
sorvete de metal precioso, sopeiras de
metal precioso, taças de metais preciosos, talheres de metais preciosos, turi• bUIOS de metal, turmalinas lapidadas e
vasos de metais preciosos
Tèrmo w° 662 .821, de 24-9-1964
Au-Au Dog" — Bar e Lanches Ltda.
. São Paulo
JILUNNALUnD.UVLI

-ètfid. Braaileirab
Classe 42
Para distinguir: Aguardent;, aniz, ape.
ritivos; bagaceira, batidas, brandy ba-

ter; cachaça, cervejas, cidra, conhaque:
extrato de malte fermentado, fernet; ge.

gamam
BAR 112D/.

Nome Comercial
Termo n.° 662.824, de 24-9-1964
Agafix S.A. Indústria e Comércio
São Paulo
AO/FII
Ind. Brasileira

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
pardalaiente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze ela
barra, em flo, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
ousa era bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata era falha, latão
sai fblba, latão em chapas, latão em
vergalhees, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, mang anês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampados,
metais para solda. :liguei. zinco
Terma n.° 662.825, de 24-9-1961
Agafix S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

sh,

AOAPIX
INDUSTRIA. 3
ÇOMERCIO
Nome Comercial
Tèrmo a.° 662.826, de 24-9-1964
"Tituraria Industrial Fidas Ltda.
São Paulo

TINTURARIA
INDUSTRIAL
PIDES LTDA.
Nome Comercial
Termo a.• 662.827, de 24-9-1964
Cerealista Della Manna Ltda.
São Paulo
'enorme:4g

epuz
IMBU TIMM
Classe 50
Impressos

nano a.° 662.829, de 24-9-1964
Incorporadora e Administradora Centrotar Ltda.
Silo Paulo

I1tORPORADORA E
Alia NI STEADORA
CENTROLIR urDI
Nome Comercial
Termo n•• 662.830. de 24-9-1964
Lojas dos Confeitos Tibet Ltda,
Classe 50
São Paulo

TIBET End. 1rasi1eíra1
Impressos
nono a.* 662.831, de 24-9-1961
Imobiliária Belsolar Ltda.
São Paulo

p1OBILIARIA
BELSOLAR

Termo a.• 662.834, de 24-9-1964

IGA — Fornecedora de Implementas

Gerais Agrícolas e Tratores Ltda.
São Paulo

PIGA.
Ind.• Brasileira -

Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridoresde sulcos, adubadeiras, ancinhos ;mecânicos e empilhadores combinádos,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras.
cerados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores
destocadores, destategradores, esmasa
dores para a agricultura, escarrificada
rei, enchovadeiras, facas pare nrágul.
nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, má.
quinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultara, máquinas de plantar. caotochar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas 'de
roçar, de semear, para sulfatar.:
torquir, de triturir, de esfarelar, terra,
para irrigação, para matar tormigas e
outros Insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colner
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas,
cortar árvores, para espalhar, para ca.
pinar, máquinas combinadas para sia
altar e cultivar, de desbanar, para aisaias, máquinas e moinhos para fona.
gens, máquinas toscadoras, ordenado-4...s
rei mecânicos, raladores mecánicos, rolas compressores para a agricultara.
sachadeiras, semeadeiras. secadeiras,
secadores de tema, tosadores de arra
ma, tratores agrícolas, válvulas ora
Máquinas agrícolas
Termo a.0 662.8.35, de 24.9-1961
bicorporadora e Administradora
Centrolar Ltda.
1
SM Paulo

Classe 33
Titulo

INCORPOILILDO'Ra.

Termo it.• 662.832, de 14-9-1964
Junior Indústria e Comércio de Móveis
Limitada
São Paulo

atfOg
End. Brasileira'
Claue 40
Móveis em geral de meta/, vidro, de
aço, madeira, estofados ou nácsinclusive móveis ara escritórios: Armários,
armados para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para
e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, deiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões .de molas
dispensas, divisões, &nas, discotecas,
de madeira, es preguiçadeiras. escrivaninhas,- estante: guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mezinhas para rádio e televisão, mesiahas para televisão, mol&mas
para quadros, porta-retratos, poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrines

aí

AIIIINISTRADQRA
CENTROLÁR

Classe 33
Titulo
Termo n.° 662.836, de 24-9-1964
Tini Diesel — Técnica LIXO*
Mercantil Ltda.
São Paulo

Classe
Para distinguir: 'álcool par motorea 'dê
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustivels, gás, gasolina, grria,l
ta, graxas para lubrificação, lubrificana
tez, 61es combustiveis, óleos para freloill'•
óleos lubrificante', óleos para Iluminas'
çáo e para geração de fórça, petrólecç
n
querosene
Termos as. 662.837 e 662.844, de •
24-9-1964
Rafia Inclatria e Comércio Ltda..,
São Paulo
t

ROIA' 4.,
Braiiiletrit
Classe 35
Carteiras, capas paar álbuns e pata Il»
vros,

estojos, malas, porta-chapéus,

peitas, saltos, solados. vallamsknolutolt

3, -
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refinado, bronze, bronze em bruto ou
Termo a-0 662.845, de 24-9-1984
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, coClasse 28
parcialmente trabalhado, bronze de •
Imobiliária Belsolar Ltda.
Para distinguir: reMplentes fabricados lheres para pedreiros, correntes, cabides,
manganês,
bronze em pó. bronze em
São
Paulo
!
chaves;
cremones,
chaves
de
parafusos,
50 material plástico, caoos de material
barra, em fio, chumbo em bruto ou
2ELSOLAR
plástico. revestimento confeccionados de conexões para encanamento, colunas,
parcialmente preparado, cimento me.ubstânclas animais, vegetais e minerais, caixas de metal para portões, canos de
. Ind. drasilelra_ tálico,
cobalto, bruto ou parcialmente
metal,
chaves
de
fenda,
chaves
inglesa,
argolas, açucareiros, bandejas, bacias,
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
cabeções,
canecas,
copos,
cachepots,
Classe
16
:aixas, cabos para ferramentas e uten- centros de mesa, coqueteleiras, caixas Para distinguir; Materiais para construa parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
i. lios, cruzetas, caixas para acondicio- para acondicionamento de alimentos,
e decorações: Argamassas, argila. em barra, ferro manganês, ferro velho,
namento de alimentos e de objetos, cai- calderões, caçarolas, chaleiras, cafetei- Ou
areia, azulejos, gatentes. balaustres, blo- gusa em bruto ou parcialmente trabaxas de material plástico para bateria, ras, conchas, condores; distintivos, do- cos de cimento, bloros para pavimenta- lhado, gusa temperado, gusa maleável,
coadores, copos, canecas, colheres, con- bradiças; enxadas, enxadões, esferas, ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas lâminas de metal, lata em fólha. latão
chas, cesta de pão, cestinha, descanso engates, esguichos, enfeites para arreios, Isolattes, caibros, caixilhos; coluaas; em fõlha, latão em chapas, latão em
para pratos, estojos, esteiras, enfeite pa- estrilos, esferas para arreios, espuma- chapas para coberturas, caixas dágua. vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
formas de doces, guarnições de mater.al deirs.s; formões, foices, ferro para cortar caixas para coberturas, caixas agira. magnésio, manganês, metais não trabaplástico, garfos, jarros, mantegueiras, capim, ferrolhos, facas, facões, fecha- maxas de descarga para etixos, edifica- lhados ou parcialmente trabalhados, me°rirás, prendedores de roupas, puxado- duras, ferro comum a carvão, fruteiras, .aties premoldadas, estuque. emulsoo de tais em massa, metais estampados,
metais para solda. niquel. zinco
res de móveis, •pratos, paliteiros, pás, funis, fôrmas para doces, freios para 'Nue ek0ált1co. estacas, esquadrias, estru•
porta-pão, pulseiras para relógios, rebi- estradas de ferro, frigideiras; ganc-hos, atuai metálicas para construções, lameTermo
n.° 862.851, de 24-9-1964
tes, rodinhas, recip:entes, suportes, sa- grelhas, garfos, ganchos para qudros, !asa de metal, ladrilhos, lambris, luvas
•
Afcides Parmejanl
de junção, 'ages, lageotas, material isoleiros, tubos, tigelas, vasilhames, vasos, gomos para carruagens; insígnias;
São Paulo
xicaras, colas a frio, (e colas não in- a .a.:, laminas, licoreiros, latas de lixo; lante contra frio e calor, manilhas, mascluidas em outras classes) capas plás- jarras; machadinhas, molas para ports, sas para revestimentos de paredes, maticas, carteira de • plástico, bolsas de molas para venezianas, martelos, mar- deiras para construções, mosaicos, proALPARSOB .
plástico, sacolas de plástico, pastas de retas, matrizes; navalhas; puas, pás, pre- dutos de base asSáltico, produtos para
gos,
parafusos,
picões,
porta-gelo;
potornar
imperineabilizantes
as
argamas•
INDUSTBIL
E
pláticos, capas para livros de plástico,
COMERCIO 119
capas para discos de plásticos, armações seiras, aortsapão, porta-jolas, paliteiros sas de cimento e cal, hidráulica, pedrepanelas roldanas, ralos para pias, tab.- gulho, produtos betuminosos, impermeapara óculos e resinas
j-,
RÁDIOS
tes, regadores; serviços de chá e café, bilizantes líquidos ou sob outras formas
serras, serrates, sachos, secarrolhas; te- para. revestimentos e outros como nas
'termo n.° 682.838, de 24-9-1964
Classe 8
Likastria de Acolchoados "Pirituba" souras, talheres, talhadeiras, torquezes, construções, persianas, placas para paRádios
tenazes, travadeiras, telas de arame, tos- vimentação, aças ornamentais de ciLimitada
st
aeiras,
trincos,
tubos
para
encanamento,
á
São Pilo
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Têrmo n.° 662.852, de 14-9-1964 .
e
trilhos para portas de correr, taças, papel para forrar casas, massas anti- Emresa
de Divertimentos Oeste Ltda.
1
a
avessas
turíbulos;
'vasos,
vasilhames,
PRITUB1
I
rcidos
para
uso
nas
construções,
parSão Paulo
verrumas
and, Brasileira
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
Classe 16
3ORSTE •
Para. distinguir: Materiais para constru- telhas, tacos, tubos de ventilação, tan,r
ind. Brasileira
Classe 40
ques de cimento, vigas, vigamentos e
ções
e
decorações:
Argamassas,
argila,
M6vels sin geral de metal, vidro, de areia, szulejos, gatentes, balaustres, blov itrõs
aço, madeira, estofados ou não, inclu- cos de cimento, bloros para pavimentaClasse 49
sive móveis ira escritórios: Armários, çâo. calhas, cimento, cal, cré. chapas
jogos, brinquedos, artigos desportivos e
Termo n.0 662.846, de 24-9-1964
armários para banheiro e para roupas isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
passatempos. a saber: álbuns para reVictor Carneiro
usadas, almoSadas, acolchoados para chapas para coberturas, caixas dágua,
cortar e armar, aviões, automóveis, arcai
São Paulo
móveis, bancos, balcões, banquetas, caixas para coberturas, caixas dágua,
argolas, bercinhos, bonecas, bonecos.i
baticlejas, domiciliares, berços, biombos, caixas de descarga para etixos, edificabaralhos de cartas, bolas, para todos os
cadeiras, carrrinhos para chã e café ções premoldadas, estuque, eraulsoo de
esportes, brinquedos em forma de ani.
conjuntos para dormitórios, conjuntos base asfáltico, estacas, esquadrias, estrumais, balões de brinquedo, bilhares,
Brapileiral
brinqcedos mecânicos, brinquedos em
pata sala de jantar e sala de visitas, turas metálicas para construções, lamaconjuntos para terraços, jardim e praia, las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
forma de instrumentos musicais, brinClasse 8
conjuntos de armários e gabinetes para de junção, lages, lageotas, material isoquedos em forma de armar, brinquedal
Rádios e aparelhos de televisão
copa e coiinha, camas, cabides, cadeiras lante contra frio e calor, manilhas, masem forma de ferramentas, brinquedos em
Termo n.6 662.847, de 24-9-1964
ylaatórias, cadeiras de balanço, caixa sas 'para revestimentos de paredes, maforma de máquinas, brinquedos de corda
Comércio
de
Couroa
"Rodrimar"
Ltda.
de, rádios, colchões, colchões de molas deiras para construções, mosaicos, proe brinquedos de borracha com ou sem
nsas, divisões, divans, discotecas, dutos de base asSaltico, produtos para
São Paulo
assovio, carrinhos, carrocinhas. camide,,madeira, espreguiçadeiras, escrihni- tornar impermeabilizantes as argamasnhões, cartas de jogar, chocalhos, canhas, estantes, guarda-roupas. mesas, sas de cimento e cal, hidráulica, pedreneleiras para esportes, cartões para. leio,
RODRIMa
mesinhas, mesinhas para rádio e televi- gulho, produtos betuminosos, unpermea—
Ind.
Brasileira
casinhas de brinquedo, casinhas de arsão, mesinhas para televisão, molduras bilizantes liquidos ou sob outras formas
mar, cadeiras de brinquedo, carteiras e
para quadros, porta-retratos. poltronas, para aavestimentos é outros como nas
envelopes com fõlhas para recortar e
Classe 50
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- oaastruções, persianas, placas para paarmar, calçados para bonecos, cordas
Impressos
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e vimentação, aças ornamentais de cipara pular, clavinas para tiro ao alvo.
mento
. vitrines
ou gesso ara tetos e parede',
Termo n. 9 662.848, de 24-9-1964
•
copos de dados, caixinhas de música,
papel para forrar casas, massas antl- Estamparia de Tecidos "Ruymar" Ltda. dados, dardos, discos, dominós, espin,Ttermo na 662.839, de 24-9-1964
rcidos para uso nas construções, parSão Paulo
gardas de brinquedo, espingardas de
, Comércio de Meias Niu Ltda.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
para
portas,
tijolos
tubos
de
concreto,
São Paulo
FOLRL DE CURO,
engenhos e guerra de brinquedo, feriar•
saibas, tacos, tubos de ventilação, tannhos de engomar,. ferramentas para criques de cimento, vigas, vigamentos e
Classe 37
anças, figuras de aves e animais, fivitras
Lençóis
guras para leigo de xadrez, fogões a
Ind. Brasileira
fogõesinhos de brinqcedo, jogos de fizTermo n.° 662.841, de 24-9-1964
'Pêra:o n.° 662.849, de 24-9.1964 - ganchos
para pesca, guizos para criam.
Classe 36
Confecções Rossinella Ltda.
Daniel Silveira Silva
ças, halteres, iedós, iscas artificiais para
.Meias.
São Paulo
São Paulo
pesca, jogos de damas, logos de dos
IDENTIDADE a.
'termos ns. 662.840 e 662.843, de
min& jogos de raquete, linhas para
24-9-1964
ÁOSSIDEULL.
pesca, luvas para box, para esgairaaa,,
C
Incorporadora e Administradora
4n4t.. Brasileirdl
para jogador de pala, para jogador de
CB2 DITO
Centrolar Ltda.
soco, máscaras carnavalescas, mesas de
Classe 36
São Paulo
• Classe 36
bilhar, de campista, de roleta, de itaa
Blusões e capas
Confecções
drez, mobilias de brinquedo, miniatura*
de máquinas, miniaturas de utensílios
•
CENTROLAR'
Termo n.9 662.842, de 24-9-1964
Termo n.9 662.850, de 24-9-1964
gnd.
Indústria, Comércio e Exportação de: Hidrofer — Ferragens e Matais Ltda. domésticos, ' patins, patinetes, piões, pe.,
tecas, • peças de jogos de damas, plana
Bananas Mongaguá S.A.
São Pauio
auetas para ginássicas, peças de jogos
São Paulo
Classe 11
de dominó. e xadrez, pelotas, pianos a
Peíragens, ferramentas de Cala espécie,
,RIIIROFER
' MONO/tal
outros instrumentos musicais de brincutelaria em 'geral e outros aros de
Ind. Draaileiral
i quedos, pistolas de • atirar flexas.
metal, a saber: Alicates, alavancas, ar.4nd. Brasileira
Classe 5
galos de papel, panelinhas, quebra-camasões de metal, abridores de latas,
Aço em bruto, aço pre Is ra do. aço beça em ofrma de armar,' raquetes. rearame liso ou farpado, assadeiras, açuClasse 41
doce, aço para tipos, aço fundido, aço des de pesca, redes para jogos. rodas
careiros; brOcas, bigornas, baixelas,
Bananas
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço de roleta, revólver de briraseello, solda."'
badejaia ,-baelas, baldes, bombonieres; •
st
= •

mau

•

Terça..feira 2
dinhas de chumbo, tabolelros para logos, tacos de bilhar, tambores para cri.
anças, tamburécs, tamboretes, tenis de
mesa, trens e vias férrea:: para brinque.
dos, varas para pesca, varas para
soltar, vagonetes e zepelim
Têm() n° 662.855, de 24-9-1964
"Tinturaria Industrial Picles Ltda."
São Paulo
•

FINS
tria,

zraidien.ra

Classe 22

` Tingimento em fios
Termo n° 662.856, de 24-9-1964
Indústria de Maveis Continente Ltda.
São Paulo

\tnR11.211tira

DIÁRIO OFICIAL
em pau e em nó. cacau, carnes, chá
caramelos. clsosolates, confeitos, cravo
cereais. cominho. creme de leite, cremes
allmenticios croquetes, compotas, can.
pica. coalhada, castanha, cebola. coal
mentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fru
tu, espinafre. essência alimentares. em
padas, ervilhas. eaxovaa extrato de tu
mate, farinhas alimentícias, lavas, fé
calas, flocos, farelo.. fermentos, feilâo
figos, frios, frutas secas naturais e cria
talizadas; gricose. gama de mascar. gor.
duras, grânulos. grafo de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. henm
mate, hortaliças, lagostas. lingaas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
con.serva, lentilhas,. linguiça, louro, mas.
soe alimenticias, inariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas
sa de tomate. mel e melado, mate. mas.
Siti para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nous, óleos com:estiveis, ostras, ovas
pães. pisos, prlinés. pimenta, pós para
pt.dins, pickles. peixes, presuntos, patês, petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins.
queijos, rações balanceadas para aai.
mais, requeijões, sal, saga, sardinhas
sanduíches, salsichas, salames.- sapas en.
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. támaras, talha
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho • vinagre

Classe 40 •
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço. madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escriáriost Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almoedas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala-ade jantar e sala ale visitas,
Termo sai 662.860, de 24-9-1964
conjuntos para terraços, jardim e praia
Companhia Brasileira de Valores
conjuntos de armários e gabinetes para
I3Saval
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
São
Paulo
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
dispensas, divisões, divans, discotecas
de rádios, colchões, colchões de molas
"BRASVAL,"
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Ind.Brasileira
mesinhas, mesinhas para rádio e televi.
'ao, mesinhas para televisa°, molduras
C.lasse 6
para quadros, porta-retratos, poltronas.
Para distinguir: Máquinas e lartes de
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha- maquinas
para tonos os tina industriais
paus. sofás, sofãs-camas, travesseiros e Máquinas de rosquean serras
medial.
vitrines
cas, motores elétricos, alternadores, fer.Tênnao n° 662.857, de 24-9-1964 • ramentas e placas para to-nos, geradores plainas. máquinas de furar e cenIsnoiabria Belsolar Ltda,
Sáo Paulo
trar, tornos rasca:ticos, prensas ~cana
cat, máquinas amassadeiras, misturado
ras adaptados na construção - e cooser.
IMOSILIDIA
vação de estradas, mineração, corte de
BELsOLO vrDA
madeira, movimento de terra, curatos
e outros fins industriais. elevadora, má
Nome Cs:mercai
quinas desempalhadoras, descascadoras
ventiladoras, moinhos para cereais.
Tèrmo n° 662.858, de 24-9-1964
maquinas secadoras, trituradoras pul.
Mercearia Pousada Ltda.
São Paulo
verizadoras, fresas, polltrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tuplas, máquinas de
abrir chavetas, rnarteletes, ventiladores,
POUSADE
exaustores para forjas, bombas centrt.
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Inddetria Brasileira pistão
para todos os fins, arletes,
deitas e turbinas. injetores para calClasse 41
deiras, válvulas e transportadores ati.
Substâncias- alimenticias e sins
amanso& de alta e bltsa pressão.
preparados
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operaTermo n° 662.859; de 24-9-1964
Distribtailora de Rações 'Paco" Ltda. trizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze. maquinas para
Sm) Paulo
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras.
eneanatórias, espuladetras. torcedeaas
PILEGG'i
para cereais, máquinas para :abrira:
papel e máquinas para 'abriam papel e
máquinas de impressão dínamos e
Ind. Brasileira
receptáculos
Cla g m 41
Alcachofras. "ria alho. aspara).
açúcar. alimento s :mar animais. cassa
amêndoa*. ameixas, amendoim ararias
arroz atum, aveia. avelãs, azeite. azei
tonas, banha. bacalhau, batatas. balsa
biscoitos bombons bolachas. baunilha
café ern pá e .9 ro grao. camará°, caneta

Tertno ti' 662.861, dé 24-9-1964
Molina & Silva Ltda.
São Paulo

• WIJAAAJUIMA_VERA.2."
Nome CoMercial

(Seção III)

Fevereiro de '1965

Termo n° 662.862. de 24-9-196+
Quimindústria Produtos Químicos
Limitada
Sâo Paulo

INDUSTR
o. BR/MI-ORA
Classe 1
•
Azul da prérsia, azul ultramar. alumi•
Silo em pó para pintura, Siado nanico,
alumen, água oxigenada. água raz, álcool para fins industriais, alvaiade.
anti-corrosivos, ácido arsênico. brilhantes a óleo, branoreto de amónia Nas °matos. cloreto de sódio. cloreto de
amônio. , cloreto de potássio carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral. creosoto para indústria, carbonato de magnésia. cloreto 'de zinco.
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
preparada. glicerina para aso na Indústria, shiposolfito de sódio, Iodureto
de amônio. idrosollito. laca, massa à
base de óleo para correção de pintu-as
nitrato. óleos. potássio de sódio. po.
tássio para uso na indústria secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na Indústria, sultatos, tintas tintas e
álcool, vernizes a álcool
Classe 1 Para distinguir:. Azul da pérs.a. azul
ultramar. alumínio em pó para pintura,
Acido nitrico, alumen, agua oxigenada,
agua raz, alcool para fina Industrias
alvaiade, ana-corrosivos, ácido arsJaico, brilhantntes a óleo, bromoreto
amônio, bicromatos, cloreto de sód-o,
cloreto de amónio, cloreto de potassio
carbonato de sódio, corantes para ano
na indústria mineral, creosoto para indústria, carbonato de magnésist, cloreto
de z.nco, cloreto de cálcio, esmaltas,
goma-laca preparada, glicerina para uso
na • padastaa. hiposolfito de sódio, todareto de amorno, idrosoifito, laca, massa
à base de óleo para correção de p.nturas, nitrato, óleos, otassio de sódio,
potassio para uso na trulKstria, secantes
para tintas, sais de arsénico usados na
Indústria, sulfatos, t atas, tintas a alcool,
vernizes e alcool
Termo .11 9 662.865, de 24-9-1964
ICAM — Indústria e Comércio
de Acessórios e Máquinas Ltda.
São .Paulo
.

"ICAM"
1 E

BRAS L RA.
Classe .6
Para distinguir: Máquinas e partes da
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rasquear, serras mecâna
samentas e p lacas para tornos, geradores. plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas. máquinas amusadeiras, misturadoi
de barro, máquina compressolm, magna
nas adatadas na copnstruçâo e conservação de estradas, mineração, corte de

madeira. , movimento de terra. carreto)
e outros fins industriais, elevadora.' má
quinas desempalhadoraa. Arscascadoras
ensacadoras, brunidoras, classificadoras.
ventiladoras. moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras. pulverizadoras. frema politrizes, tranchas.
tesouras mecânicas, tuadas. má q uina s de
abrir chavetas, rearteletes. ventiladores.
exeustores para forjas. Lombas centra.
fugas. rotativas. de deslocamento e a
Distá° p ara todos os fins. arietes.
Jeiras r turbinas. injetores para calPiras, aiaftulax e transpartadores

di

roniáticos de • alta e baixa pressão
arensas hidráulicas, martelos c:malucos
e máquinas Raladoras, máquinas opera.
trizes. rotativas ou cortadoras para- minar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos. teares, urdideiras
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras
assadeiras. eolos e roletas. brunIdorm
para cereais. máquinas para fabricas
papel e máquinas de impressão. dinacnos
e receptáculos
Têrmo ra 662,866, de 24-9-1964
Bar e Empório Mendez-kgra Ltda.
São Paulo
'
•

M

ENDEZ-A GRA
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho aspai° as
açúcar. alimentas paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim, arará&
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite, Uaitonas, banha, bacalhau, batatas, belas,
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha.
safa em pó e em grão. camarão..caneln,
.Tueilos, rações balanceadas para sai.
em pau e em Dó cacau, carnes.
zararnelos. chocolates. confeitos, cravo,
cereais, cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas.. canQica. coalhada. castanha. cebola, condimentos para alimentos, coiorantts.
chouriços, dendê, 'doces, doces de fruas. esp inafr e, essências alimentares, cmnadas, ervilhas. enxoval, extrato de tomate, farinhas alimentícias. favas, 14cuias. flocos, farelo. fermentos, feilloNsfigos. frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar. goe.
duras, grânulos, grão de bico. gelatina.
Goiabada. geléias, herva doce. hserva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva. lentilhas. linguiça, louro, má&
las alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, incluse:is,
mostarda, mortadela, nós moscada, no-

zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães plaos. psit:Ws pimenta: pós 'pata
p udins, pickles, peixes. presuntos. Pa•
tês, petit-pois, pstilhas, pizza& pudiass

queijos, rações balanceadas para saiam.a requeijões, sai. saga. sardinhas,
maduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e da '
fustas: torradas. ta P lusa . tâmaras, talhas
rim, tremoços, tortas, tortas para ali' mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre •
Termo n° 662.867, de 24-9-1964
Confecções Barkon tLcia.
São Paulo

BAR KON
IIND. BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artal a de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhost
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, beba::
dotam bonés, capacetes, cartolas. cara= •'

-mos. caseou), coletes, capas, chalo;

sachem:41s, calçados, chapéu&
ci ntas, combinações. carpinhos. ca3ça,

de adumas e á essie.orna, salsbas. *AU

~a.

4-€1 Têrça-;eira 2

gjaa camisas, caatisolas, camisetas, xésfre, icitiol, iodureto de potássio, kaettecas. ceroulas, colarinhos, cueiros. penraeabllizantes, lactofosfato de cálcio,
asas, casacos. chinelos, dominós, achar- lacirina, lactato de cálcio, lanolina
Itessicas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
rersno a° 662.869, de 24-9-1964
Mios, casacos. chinelos, dominós, echar- Ultracatfé
— Comércio e Expor:MO°
pes, tantasias, fardas para militares, code Café e Derivados Ltda.
lais. fraldas, galochas, gravatas, gor.
São Paulo
poe. jogos de 'ingeris. Jaquetas, laquka,

ntwIr

iwas, ligas. lenços, mantes, melas,
amiõs, mantas, mandrião, manilhas. pa,
!Mós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
pingas. ponches, polainas, pijamas; pu
abai, perneiras, quImonos, rega/os.
Sobe de -chambre, roupão, sobretudos
intspensórios. sabias de banho, sandálias,
Fatores, aborta. sungas, stolas ou slaclis.
Éden toucas, turbantes, ternos, maiformes e vestidos

5

.:rrno n 9 662.868, de 24-9-1964
Deposições Eletroliticas
31 pel '
Limitada
São Paulo

ULTRACAFÉ

IND. BRASILEIRA

Classe 1
Vara distinguir substâncias quituiciá.
usadas em geral nas indústrias, anilinas,
absorventes, alcatrão, água raz, álcool,
alumiai° em pó, alvaiade, amua antidetonantes, anti-incrustantes e deslassastantes para caldeiras. arsênico. acetona, acetato de chumbo, acetato de
cobre, acetato de amônio, acetato de
potássio. acetato de zinco, ácido bórico
Ácido oxálico. ácido nítrico, acido fênico, ácido cítrico, ácido salicilico, ácido benzóico, acto!, água oxigenada, ai-.
bagina, albunsinato de ferro. argirol,
arseniato de ferro. arseniato de potássio, arseniato de sódio, antimônio metálico, amoníaco liquido, assuai, artstal,
acetalillda, bálsamo de peru, bl-cloreto
de mercúrio, bicloreto de mercúrio. bifosfato de cálcio, bicarbonato de sódio,
bolas, alba, boricina, borato de sódio.
benzonaftol, benzoato de mercúrio, bisfumosa bicarbonato de potássio. breu
FP. cola sintética, composições quimiCas utilizadas pelas indústrias, textets e
pelos costumes, corantes, minerais ',.ara
uso na inddstria, creosoto para uso nas
Indústrias. cafeina, cal virgem, carbonato de ferro, carbonato de magnésio.
carbonato de sódio, carvao vegetal
'oispuBetn ap 033.10p 'Opip ap °tas
cloreto de amônio. cloreto de cal, cio'cloreto de sódio, cloreto de potás3'c.
colargol. colodio elástico, cremar de
tártaro, cuprol, citrato de ferro, citrato
de quininas citrato de ferro verde. car.
bonato de amealha cloreto de zinco,
carbonato de potássio, carbonato de
manganés, dermatel, desengrass—tcs
para niquelação, desoxidantes para metais, desincrustantes para máquinas. enStófre em pó, estearato de alumínio.
essências de gomenor, essência de eutett pio, emolientes para remoção de
tintas aplicadas, emulsionantes para
produtos asfáltIcos, esmaltes, eter, fenosaiu, formol, fosfato de ferro, fosfato
de tricálcio. fosfato de potássio, fosfato
de sódio,' tosfato de amônio, fluidos
para freios, glIcerinas, glicirofosfato de
potássio, glicerofosfato de magnésio,
glicerofosfato de sódio e cálcio, gacol,
glicose, gomelinas, hidratos, hldrossulfitos, hetnitor, hemoglobina em P6.
hipossulfitos de sódio, iodo metálico,
iodureto de chumbo, Iodureto de arsênico, iodureto de prata, iodureto de en-

polir a , limpar madeiras, vidros, metais
• oblata. panos para polir • pala aos.
pua, 'panos de asma e material abra.
salões ma pó, na flama, esponjai da
sivo empregado na limpeis de matai' •
objetoe. sabões eni geral e sapondoeoa
mates, dei-p oentes, .descorantes, diesoi•

Tomo
bodmia
de

re662.879,

Classe 50
Para distinguir impressos ela geral
Têrtno n° 662.870, de 24-9-1964
Confecções relida Ltda.
São Paulo

fina.

limpeza

Termo n° 662.873, de 24-9-1964
Indústria de Artefatos de Couros
"Boplasco" Ltda.
São Paulo

Glasse -lb
deira, agua sanitária. cera para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
Alvelantes. amidos, anil, água de lava.
lixada, lá de aço, pomadas para calcados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras vidros, metais

e objetos, •panos para polir e para
peza, panos de esmeril e material abra-

sivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas e Velai • base de estearias,
sabões sm pó. ra flocos, esporias de

limpeza

Têxino n9 662.872, de 24-9-1964
Organtec Produtos Químicos Ltda.
São Paulo
-

SATA0AZ
Ind. Brasileira
Classe 46
delra, água sanitáriaacea para soalhos,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
çados, palha de aço, preparadas par
•

rasi1et'

classe 23
"Tecidos de fibras sintéticas

•••n•• •

Tgrino n9 662.8§0, de 249-1964
trichiatria de Plásticos lltfourardi Ltda.
São Paulo

BOPLÁSCO
Ind. Brasileira

LIOURANIL

Classe .35

.

Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas Feitas em geral: 9.gasa1hos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caraTêrmo n 9 662.874, de 24-9-1964
puças, casação, colétes, capas. ciadas.
Andes Representações Ltda,
cachecels, calçadas; chapéus, cintos,
São Paulo
cintas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras
e de crianças, calções, cal—.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
ANDES
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Ind.. Brasileira.,
saias, casacos, chinelos, dominós, ec.harpes fantasias, fardas para militares, co.
Classe 50
leatais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, laqués. O timbre de todos os seus impressos
comerciais .
luvas, ligas, lenços, mantéis, meias,
amiCts, mantas, mandrião, mantlhas, paTermo n' 662.875, de 24-9-1961
letós. palas, aanhoar, pulover, pe/erinas,
Viana Ayres fr Ribeiro Ltda.
pettgas, ponc les, p olainas, pijamas. pu,.
São Paulo
nhos, perneiras, quinsonos: regalos,
robe de chambre. roupão, sobretudos,
ALPENDRE nuspen.sórios, saidas de banho, sandálias,
Ind.. Brasileira
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks.
tu/er, toucas, turbantes, ternos, uniClasses: 13 — 34 — 36
formes e vestidos
Titulo de Estabelecimento
Tégao nS 662.871, de 24-9-1964
Organtec Produtos Químicos Ltda.
.Térrno n° 662.876. de 24-9-19,54
Helveiia
Comercial Importadora
São Paulo
e Titapartscssra Ltda,
São Paulo
ORGAN-IZAR E

LAVAR COMr ORGAN

stozk,9u

São Paula

IND. BRASILEIRA

• FELICIA Ind.. Brasileira

DEPEL

Fevorake de 1905

DIÁRIO OFICIAL (Seção III) -

tnd.. Brasileira
Classe 28

Artefatos 'de mateilál plástica
Tdrino n 9 662.881, de 24-9-1964
Rditóra Ric Ltda. 5.C.
Classe 32
INDICADOR PROISS TONAI
NÉDICO—ODO •

tócnco

7

Classe 32
Para distinguir: Álbuns, olinanaquea,
anuários, boletins impressos, cafgalogos,
folhetos, jornais, livros impressos, m—Vis---_-sicas impressas,- peças teatrais, peças

cinematográficas, prospectos, panfletos,
publicações, publicidade era geral, programas radiofônicos e de televisão, riTermo n° 662.882, de 24-9-1964
Casa"de Móveis Meca Ltda.
São Paulo
MECL

Ind. Brasileira

Classe so
Móveis em geral de metal, vidro. de
aço, madeira, estofados ou 'são, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
atadas, almoSsdas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. 'berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chá e cat•
HELVETIA
conjuntos para dormitórtos, conjuntos
Ind. Brasileira .
para &sia de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços. jardim e praia,
Crasse 36
Artigos de vestuário confeccionados de conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinha, camas, cabides, cadeira.
malha
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de mola.
Térmo n 9 662.877. de 24-9-1964
dispensas, 'divisões, divans, discotecas,
knewe Importação, Comércio
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanie Representações Limitada
nhas, • estantes, guarda-roupas, mesas,'
São Paulo
inesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisas). moldurai
IMITE
para quadros. porta-retratos, poltronas'.
Ind. Brasileira •
poltronas-camas, 'prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
, Classe 11
vitrines
Ferramentas e ferragens
Térmo n 9 662.883, de 24-9-1964
Termo n 9 662.878, de 24-9-1964
Sociedade Comercial Fujiwara Ltda.
Organização L'Equipe Ltda,
Sã . , Pulo
São Paulo

FUJIWARA

L'EQUIPE
In d. Braaileira
Classe 17 _
Artigos de escritório

Ind. Brasileira

Cl a se 4
• Café., chá, farinh.:-.: ab”.
reais

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

CC4I1 pON t

ir

feo e raça I . '
aniinr,;s

ele ce- s^ , c

is .1 t

