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SEÇÂO
430 XXIII — N." 25

DEPARTAMEAr. O NACIUNAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 1 de Fevereiro de 196$

CAPITAL FEDERAL -

•

SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 198$

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

o Virmo 169.043 — marcar Prince •-•
De ackdo com o artigo 50 da Lei número '4.048 de. 1961, • da Portaria
Ministerial de 27-9-1963, conheço do
recurso • lhe nego provimento,
virtude das anterioridades impediti.
vau, com aplicação do artigo 95 número 17 do Código de Propriedade Ia.
dustrial mantenho o despacho recorri.
do de fls. 8 verso. Rio de Janeiro 13
de janeiro de 1965. — As.) Eduardo
Porton. Netto. Secretário da Indústria.'

EXPEDIENTE DO SECRETARIO 4.048 de 1961, e da Portaria de 27-9 nheço do recurso o lhe nego previDA INDÚSTRIA •
•
de 1963, conheço do recurso • lhe ne- :Tient° para hiante ro despacho recorgo provimento para manter o despa- rido de fls., acrescentando-se ao mesLuiz Chiod, Alberto Cardoso de cho recorrido de fls. 18. que aplicou mo, aplicação do artigo 96 n.° 17 do
Carvalho, Acedo Cardoso de Carva- no caso o artigo 11, parágrafo 1.° do Código da Propriedade Industrial e
lho — no recurso interposto ao inde- Código da Propriedade Industrial. artigo . 51 n.° 111 do Decreto 535 de
ferimento do terrno 64.359 — privi- Rio, 13 de janeiro de 1965. — As.) 23 de janeiro de 1962. Rio de Jalégio de invenção: Fórmula e proces- Eduardo Porton& Netto, Secretário da neiro, 21 do janeiro de 1965 --- Ai.)
so para cobertura a enfeites para bo- Indústria.
Eduardo Porton* Netto. Secretário da
S. A. Institutos Terapêuticos Reulos e correlato& — O Sr. Secretário
Indústria.
nidos Labofarraa — recorrendo de
S.
A.
Composições
International
da Indústria azarou o seguinte despaGráfica Alpha S. A. — recorrendo despacho que deferiu o termo númecho: De ackdo com o artigo 50 da (do Brasil) recorrendo do despado
despacho que deferiu o termo nú- ro 170.843 — Iraudin — do
cho
que
indeferiu
o
termo
91.503
—
Lei 4.048. de 1961, e da Portaria Mimero
162.372 —. marca: Alfa --o. do requerente: Laboratório Antipiol S.A.
marca:
Tropical
—
O
Sr.
Secretário
nisterial de 27-9-1963, conheço do rerequerente: Cia. Melhoramentos de Estabelecimentos Químicos Bioterápicos
exarou
o
seguinte:
De
ackdo
com
o
curso • lhe nego provimento, para man— O Sr. Secretário exarou o seguiuter o despacho recorrido que aplicou artigo 50 da Lei 4.048/61, • da Por- São Paulo Indústria de Papel — O te: De &cardo com o artigo 50. da
Sr. Secretário da Indústria mirou o
taria
Ministerial
de
27-9-1963.
coo
parágrafo
2.°
do
artigo
8.°
ao CASO
Lei n.° 4.048 de 1961, • da Portaria
do Código da Propriedade -Industrial. nheço do recurso a lhe nego provi- seguinte: actirdo com o artigo 50 Ministerial de 27-9-.1963, conheço do
da
Lei
4.048
de
1961
e
da
Portaria
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de mento para manter o despacho recorrecurso e lhe dou provimento para do1965 — As.) Eduardo Portella Noite rido de fls., visto a vigência do regis- Ministerial de 27-9-1963, conheço do negar o registro, ern consequência rerecurso e lhe dou Provimento com
tro impeditivo. Rio de Janeiro, 19 de aplicação do artigo 96 parágrafo 2.° formo o deepacho recorrido, com 80.
Secretário da Indústria.
janeiro de 1965. — As.) Eduardo
Seoo Limited .7-- no recurso inter- Portella Netto. Secretário da Indús- do Código da Propriedade Industrial, cáção do artigo 85. n.° 17 do Código
posto ao indeferimento do termo' núe em consequência reformo o despa- da Propriedade Industrial. Rio de Jamero 78.888 — privilégio de inven- tria.
cho de fls. 11, para denegar o registro neiro. 21 de janeiro de 1965. — AL)
•
ção: Painel para construção pré-faPaiva Santos Cia. Ltda. — recor- Pretendido. Rio de Janeiro, 13 de ja- Eduardo Portella Noite Secretário da
bricado — O Sr, Secretário *sarou o rendo do despacho que indeferiu o neiro de 1965. — As.) Eduardo Por- Indústria. •
seguinte despacho: De &cardo com o tanno 153.975 — marca: Dragão dos tella •Netto, Secretário da Indústria.
S. A. Indústrias Reunidas F. Maartigo 50 da Lei 4.048/61. • da Por- Tecidos — O Sr. Secretário exarou o
A. Goulart Nunes Os Cia. — recor- tarazzo — recorrendo do despacho
taria Ministerial de 27-9-1963, conhe- seguinte: De &cardo com o artigo 50, rendo do despacho que indeferiu o que indeferiu o termo 174.941 -ço do recurso e lhe nego provimento, de Lei 4„048 de 1961, e da Portaria tênia° 163.141 — titulo: Bar e Sor- marca: Suoersal — O Sr. Societário
para manter o despacho recorrido de Ministerial de 27-9-1963, conheço do veteria Ipirange — O Sr. Secretário exarou o seguinte: De ac8rdo com o
Ils., por não ter sido observado o ar- recurso do fls. • lhe nego provimento: exarou o seguinte: De &cardo com o artigo 50 da Lei 4.048 de 1961. •
tigo 7P e seus parágrafos . do Código para que seja mantido o despacho re- artigo 50 da Lei a.° 4.048 de 1961, de Portaria Ministerial de 27-9-1963,
de Propriedade Industrial. Rio de Ja- corrido de fls., visto o registro nú- o da Portaria Ministerial de 27-9-63. conheço do recurso • lhe nego piovineiro, 15 de janeiro de 1965. — As.) mero 165.963, com aplicação do ar- conheço do recurso e lhe nego provi- mento, para manter o despacho recorEduardo Portella Netto, Secretário da tigo 95 número 17 do Código da Pro- mento, para manter o despacho recor- rido com aplicação do artigo 95 núIndústria.
priedade Industrial. Rio de Janeiro, rido de fls. com aplicação do artigo mero 16 do Código da Propriedade
Dieter Starnetrici — recorrendo do 15 de janeiro do 1965. — As.) Eduar- 95 n.° 17 do Código da Propriedade Industrial Rio de Janeiro, 21 de jadespacho que indeferiu o térmo nú- do Portella Netto, Sserstii4o da In- Industrial. Rio de Janeiro, 15 de ja- neiro de 1965. — As.) Eduardo Porneiro de 1965. As.) Eduardo Por. tona Netto. Secretário da Indústria.
mero 79.648 — privilégio de inven- dústria.
ção: Aperfeiçoamentos em ou relatiSociedade Brasileira da Vinhos
Bruno Castiglioni — recorrendo do tella Netto, Secretário da Indúatrii.
vos a construção de silos — O Se- despacho que indeferiu o tarmo núAromo) — Associação Brasileira de Ltda. — recorrendo do despacho que
nhor Secretário exarou o seguinte: De mero 154.16$ — marca: Frou-Frou Viajantes • Representantes Comerciais indeferiu o terrno 176.321 — marca:
&cardo com o artigo 50 . da Ui 4.048 — O Sr. Secretário da Indústria exa- — recorrendo do despacho que doia- Charnpanhuve — De ac8rdo com o
de 1961. e da Portaria Ministerial de rou o seguinte: De ao8rdo com o ar- riu o termo 168.275 — marca: Pio- artigo 50 da Lei 4.048, de 1961, a
27-9-1963. conheço do recurso e lhe tigo 30 da Lei 4.048 de 1961, • da neiro — da: Francisco Baptista Este- da Portaria Ministerial de 27-9-1963.
nego provimento para manter o dos- Portaria Minist•rial de 27-9-1963, co- ve§ — O Sr. Secretário exarou o se- conheço do recurso e lhe nego provipacho recorrido de indeferimento de nheço do recurso e lha nego provi- guinte: De ac8rdo com o artigo 50 da mento para manter o despacho de fltio
fie., cujo despacho observou o artigo mento com aplicação do artigo 95 Lei 4.048 de 1961, e de Portaria Mi- com aplicação no artigo 95 itens 16 •
7. 0 e seus parágrafos do Código da número 17 do Código da Propriedade nisterial de 27-9-1963, conheço do re- 17 do C6digo da Propriedade IndusPropriedade Industrial. Rio de Janei- Industrial Rio de Janeiro. 14 de Ja- curso • lhe dou provimento, para re- trial, Rio de Janeiro. 21 de janeiro
ro. 15 de janeiro de 1965. — -As.) neiro de 1965. — As.) Eduardo Por- formar o despacho recorrido de fls. o de 1965. — As.) Eduardo Portella
Eduardo Portera Netto. Secretário da tella Netto, Secretário da Indústria. denegar O registro face ao indeferi- Netto. Secretário da Indústria.
N. V. Amsterdamsche Chininefa.
Foliou* Ferruei Cagno — recorren- mento legal existente •x-vi do regisliermi:io Nunes da Costa — recor- do do despacho que indeferiu o termo tro 71.191 prorrogado tkob riP 210.468. briek recorrendo do despacho que
rendo do despacho que indeferiu o 160.683 — marca: Coca. — O Se- Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1965. indeferia ft termo 178.943 — marca:
termo 90.438 modelo de utilidade: nhor Secretário da Indústria .exarou — As.) Eduardo Portella Netto, Se- Svmcorto1 — O Sr. Secretário da InUma piteira de filtro — O Senhor o seguinte: De acOrdo com o artigo cretãrio da Indústria.
dústria exarou o seguinte: De ac8rdo
Cia: de Cigarros Sousa Cruz — te. co mo artigo 50 da Lei n. 0 4,048 de
Secretário azarou ci seguinte despacho. 50 da Lei 4.048. de 1961. e da PorDe acordo com o artigo 50 da Lei taria Ministerial de 27-9-1963. co- correndo do despacho que indeferiu 1961 e da Portaria Ministerial de-27-9
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is' Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
'destinado à publicação nos
jornais, diáriamente, até às
15 horas, exceto aori sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
O às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
drgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autogrticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinta:Iras poderse-ão tomar, em qualquer épora, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilite& aos assinantes
a verificação do prazo de valilinde de suas assinaturas. na

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL,
OtRaTOP • GAIRAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
emes no neareboo os oueefc...400a

CHAPA OA liaça° oe ene*CAO

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
IlliOZO

o gedeasidedie do expediente de Oapartarnardie
*nese a
Neelonoll de Propriedade todestrial do hanietirto
de indõetrle s Cornarei*

trnpreseo na* afiei" do Departemento•de Imprenso 'Nacional
11•n11~1.n••1

ASSINATURAS
REPAETIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁMOS
-

Capital e Interior:
Capital e interior:
Semestre . . . -Cr$ 600,00 Semestre . • . Cr$ 450,00
Cr* 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior: .
C4 1.300,00 Ano
Ano.
Cr$ 1.000,00
parte supericr do enderéço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
mínima. de trinta (30) dias.

— As Repertições Pública*
cingir-se-ão às assinatura*
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e 44
iniciadas, em qualquer época.
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanha°
dos de esclarecimentos quantO
á sua aplicação, solicitamo4
usem os interessados prefe,
rencialmente chtque ou va/4
postal, emitidos a favor el0
Tesoureiro .do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edis
çõeS dos órgãos oficiais só 84
fornecerão aos assinantes qua
os solicitarem no ata da aut.
notara.
1
— O funcionário público foi
dera?, para fazer jus ao desconto indicado, deverá prova*
esta condição no ato da assim
natura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiai4
será, na venda avulsa, acresci.
do de C4 86 do mesmo
ano, e de Cr4 1,00, por anO
decorrido.

Avie*
1963, conheço do recamo e lhe nego manter o despacho recorrido de fls.. da Portaria Ministerial de 27-9-1963,
provimento para manter o despacho com aplicaçíto do artigo 95 a.° 17 conheço do recurso a lhe dou proviEsta Diretoria Geral comunica mie
recorrido da fls., coto aplicação do do GSdigo de Propriedade IndustriaL mento, para reformar o despacho de
artigo 17 do Código da Propriedade Rio de Janeiro, 15 de janeiro de fia. (registre-se), Para finalmente 4.. já se encontram funcionando no Edi.
Industrial, face a prorrogação do re- 1965. — Art.) Eduardo Portella Net- negar o registro face a cofiando das fido de '"A Noite" — Praça Maná,
marcas; Paulifarma — registrada • Nesta. nos 3.0 e 4.° andares, a Dl.
gistro impeditivo ne 176.525 — Sus- to, Secretário da Indústria. •
de
janeiro,
14
de
janeiro
sorti/. Rio
Dás Mabarack dos Santos — re- Polyfarma — registranda, para a vilão jurídica (D.j.), o Serviço dê
de /965. — As.) Eduardo Porte/ia correndo do despacho que indeferira mesma classe. — Rio de janeiro, 15 Orientação • Contrlibr (SOC). o Ser-.
viço de Recepção InformaOão • Zoe,
Netto, Secretário da Indústria.
o tênue 285.204 — marca: Esporte do janeiro de 1965. — As.) Eduardo pedição
(SRIE), inclusive com o proPorte% Netto, Secretário de indúsFarinava Ltda. — recorrendo do Confim — .0 Sr. Secretário exarou o tria..
tocolo gemi.
seguinte;
De
acérdo
com
o
artigo
50
~Pacho que deferi* e têtano afuneNa medida do possível e dependendo
ro 182.505 — mafca Decilol — de da Lei 4:048 de 1'961. e da Portaria Farbwerke Hoechst Aytiengesells- de vacância- da* demais sal" as resrequerente: Laboratório Brasileiro de Ministerial de 27-9-1963, conheço do eludi Vorm. Meister Luciva ta Bru- tantes Divisões e Serviços serão opor.
' terapia, Produtos Labrapia E. recurso e lhe nego provimento, para ni% — recorrendo do des pacho que tunamente transferidos para o mesmo
Chimio
A. — O Sr. Secretário da Indústria manter o despacho recorrido de fia., deferiu o têrmo 343.301 — marca: Edificio, inclusive esta Diretoria Geazarou o aegraintio De adiedo com o face ao registro 139.544, com aplica- Podou — do requerente: Diveraey ral.
artigo 50 da Lei 4.048 de 1961, e cio do artigo 9$ ' o 17 do Códi- Química Ltda. — O Sr.' Secretário Em 1.• de fevereiro de 1965. — 0e.
Industrial. Rio de exarou o seguinte: De acordo com o
da Portaria Ministerial de 27-9-1963. ge da Propr'
saldo ~em Diretor Geral.
Janeiro, 21 de 'janeiro de 1965. — As.
conheço do recurso e dou provimenartigo 50 da Lei 4.048 de 1961, e da
Netto.
Secretário
da
Eduardo
Portella
to ao mesmo, pare reformar o desPostaria Ministerial de 27-94963,
pacho recorrido de fie., e denegai: o Indústria.
DivisãO de Patentes
conheço
e dou provimento ao mamo
registro cem aplicação do artigo 95 Tinias Carhide Corporation —
de
fie.
para
reformar
o
despacho
de
n.° 17 do Código da Propriedade Iro correndo do despacho que deferiu o fie., face ao registro impeditivo nie
EXPEDIENTE DO DIRETOR
dunriaL Rio da janeiro. 14 de ja. tê:mo 317.967 — marca: National —
nen'o de 1965. — As.) Eduardo Por- do requerente; Mansberger as Cicies mero 289.572, marca: Perlon — com
De 1 de felereiro de 1965
Secretário da Indireta*. Ltda. — O Sr. Secretário exarou o se- aplicação do artigo 95 número 17 do
tela
Prjvjlég:.o de 'jnvenção defeZylberàejn — recorrendo do guinte: De adirirdo com o artigo 50 Código da Propriedade Industrial, derido:
despacho que indeferiu o têm" — da lei 4.0413 de 1961, e da Portaria nego o registro pleiteado. Rio de Ja205.966 — Confecções Pinas Ministerial de 27-9-1963, conheço do neiro, 21 de janeiro de 1965. — As.)
Térrnos:
Liverpool — De acke'^do com o artigo recamo e lhe dou provimento e em Eduardo Portella Netto, Secretário da
50 da Lei 4.648-61 e da Portaria Mi- consequência reformo o despacho re Indústria.
13. denegando • regis--coridefa, //ímpia — Prerov, Narodni Podnik N.o 54-.110 — Almotolia com
nisterial de 27-9-1963. conheço do tecurso e lhe nego . provimento, para tro naquela oportunidade concedido, — recorrendo do despacho que inde- prssão jinternm — Requerente —
manter o despacho recorrido de lis., coco aplicação do artigo 93 n.° 17 do feriu o térmo 373.650 — marca: Me- Indústria Metalúrgica Gaiola Ltda.
NP 120.2:17 — Processi) para
com ,aplicação do artigo 120 n.° 7 do Código da Propriedade Industrial, fee ta* — O Sr. Secretário matou o seco ao minto 273.956 (anterioridade
a fabricação de sódio por letrollse
Vago da Propriedade Industrial. Rio impeditiva). Rio de janeiro. 15 de iro guinte despacho: De adirdo com o ar- de
banhos de wais 'fundidos — Rede Janeiro. 21 de jan(ro de 1965. —
tigo 58 da Lei 4.048 de 1961, • da
As) Eduardo Portelkr , Retro, Secreta. neiro de 1965. — As.) Eduardo Por- Portaria Manteria] de 27-9-1963,, não querent,e — Solvay & Ce.
tão Netto, Secretário da .Indústria.
120.3g 4 Circuito Iradutor
do da Indústria.
conheço do recurso e lhe nego provi- deN.o
sinal.— Requerente — Th e Na.
Paulifanna
Ltda.
—
recorrendo
do
do
Alfred Dennin — recorrendo
mento para manter o despacho recorrier Comprny
despacho que indeferia o térreo — dedpacho que deferiu o térmo 340.953 do de fia., face as anterioridade* impe- tiortal-Cash-R^gist
121.242
-Um
114W,. . 4 * ,10NP
—
marca:
Pohrfarma
—
do
requeren215.426 — marca: Platenium — O
de
p
•ossii.44 - Reditivaii,
com
aplicação
do
artigo
95
sitivo
regulador
A.
Comércio
de
te:
Polyfanne
S,
Br. Secretário exarou a Seguinte: De
er11.°
17
do
Código
da
Propriedade
Inquerente
—
"WP.
Produtos
Químicos
•
Fartatictoiticos
—
Lei
núac6rdo com o artigo 50 da
0
Sr.
Secretário
da
Insitnatria
exarou
reíra.
diretas'.
Rio
de
janeiro.
19
de
Saneimero -4.048 da 1961, e da- Portaria
NP 121.437 — Djtgp(L.,. n de
Ministerial a.° 27-9-1963. :conheço do o seguinte despachos De Rendo com• to de 1965, — As.) Eduardo Portella Junção para condutos 'de d st r.buidi 1961, Netto, Secretário da Indústria.
ommeo • lhe nego previmernON eme • artigo 50 de Lei 4.048
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Carlos Mofar Ltda. - Oposição Catarinense - Classes 11, 19, 23,
com barras - Requerente - de Souza e Sá Mão e Clovis Soaao termo 851.235 - Nome comer- 83, 41, 44, 48 e 48.
res %calho.
Ui Telemecanique Electrique.
24.0 418.182 - Hot*
NP 121.926 - Director em séeial.
Laboratório Catarinense S. A. e
Ibesa Indtlitria Brasileira de Drogaria e Farmácia Catarinense
rie com transformador único aio... S. A.
NP 402.898 - 7. Plinto & San- Embalagens S. A. - Oposição ao B. A. - Oposição ao termo
tonizado - Requerente - The
termo n.o 651.4378 - Marca Rat- mero 651.779 - Titulo Comercial
tos Ltda.
bendiz Corporation.
Mo 476.778 - MainUel
nermatio - Classe
N.o 122.134 - Receptor ou amCatarinense' - Classes 11, 19, 23:
plificad or para ligação a réde beim Indústria Draaileira de 33, 41, 42, 48, 44, 48 e48.
NP 524.902 - A Clomereindus- Embalagens S. A. - Oposição ao
Requerente - Telefunken GMBH.
Laboratório Catarinense S. A. e
N.o 122.331 - Aperfeiçoamen- trial Açucareira S. A.
termo n.o 851.877 - Marca Rat- Drogaria e Farmácia Catarinense
ts. em ou relativos a cabeçotes graClasse 8.
NP 540.099 - Augusto da tas- nermatto
S. A. - Oposição ao termo núvadores rnagneticos - Requerente eureicAo Silva.
Rornão Magazine Ltda. - Opa- mero 851.780 - Titule Comercial
N. V. Philips' GloellampenfaN.° 595.332 - Casa Mose Ma- sição ao termo 651,691 - Titulo Catarinense - Classes II, 19, 23,
brielzeo.
teriaia para Laboratórios Ltda.
Lojas Roma - Çlasses 38, 37 e 50. ,C3, 41, 42, 43, 44, 48 e 48. •
N.o 599.516 - Leopold Web.
N.0 123.068 - Dispositivo elePlenogas Fuganti S. A. - OpoLaboratório Catarinense S. A. e
N.o 642.291 - Helena Rubiatein sição ao termo 01.738 - Marca
troluminenscente - Requerente Drogaria e Farmácia Catarinense
Produtos de Beleza S. A.
Sylvania Electric Products Inc.
P. G. - Classe 50.
S. A. - Oposição ao termo núN.o 844.028 - Criou Halmosy.
N.o 1,23.551 - Um sistema de
Indústria de Calçados Alessan- mero 851.781 - Título Comercial
N.o 845.885 - Ind. de Conserva dra Ltda.
injecão de combustível - RequeOposição ao térmo Catarinense - Classes 11, 19, 23,
rente - Continental Motora Cor- Coral Ltda.
n.o 651.833 - Marca Alesandro
33, 41, 42, 43, 44, 48 e 48.
N.o
847.028
Exploração
poration.
Agrí- Classe 30.
Laboratório Catarinense S. A. e
Crylor Oposição ao térmo nú- Drogaria e Farmácia Catarinense
N.o 12.1.485 - Redução de res.: cola Lida.
N.o 848.841
preendimento de hidrogenio em
Borbonite S. A. mero 858.244, - Marca j)ylor - S. A. - Oposição ao termo núClasse 36.
ululas de catodo de mercúrio - Indústria da Borracha.
mero 851.782 - Título Comercial
N.o 618.837 - Borbonite S. A.
Requerente - Canadian Industries
Crylor - Oposição ao termo nú- Catarinense - Classes 11, 19, 23,
Indústria da Borracha.
Limit ed •
658.254- Marca Dylor - 33, 41, 42, 43, 44, 48 e 48.
N.o 848.842 - Borbonite S. A. mero
N.° 125.179 - AperfeiçoamenClasse 22.
Laboratório Catarinense S. A. e
tos em ou relativos a dispositivos Indústria da Borracha,
Crylor - Oposição ao térmo nú- Drogaria e Farmácia Catarinense
de transmissão - Requerente 'mero 058.233 - Marca Dylor - S. A. - Oposição ao termo
N. V. Phil'pst GloeilampenfabrieClasse 24.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
mero 651.783 - Titulo Comercial
ken.
Crylor - Oposição ao termo nú- Catarinense - Classes 11, 19, 28,
De
1
de
fevereiro de 1965
mero 658.235 - Marca Dylor - 33, 41, 42, 43, 44, 48 e 48.
Modelo de utilidade deferido:.
Classe 23.
Laboratório Catarinense S. A. e
Nome comercial deferida:
N.° 121.200 - Nóvo modelo de
Crylor Opok.ção ao termo nú- Drogaria e Farmácia Catarinense
farpo de soldar - Requerente N.o 470.964 - Empresa Indus- mero 658.236 - Marca Dylor - S. A. - Op osição ao termo núMaro Cherubino.
trial Tapajós Ltda. - Requerente Classe 37.
mero 651.784 - Titulo Comercial
Empresa industrial Tapajós
Exiganclis:
Catarinense - Classes 11, 19, 23.
De
Miilus
Comércio
e
Indústria
Ltda. - Art. 109 n.o 3 do Código
de Roupas S. A. - Oposição ao 33, 41, 42, 43, 44. 46 e 48.
Processos com exigências a
Exigancia:
termo n.o 853.116 - Marca Mode- Laboratório Catarinense S.A. e
cumprir:
rato
- Classe. 48.
Drogaria e Farmácia Catarinense
N.o
218.956 - Chocolate Garoto
N.° 127.855 - MÓ}I CorporaDe ?Mios COMOrCi0 e Indústria S.A. (oposição a0 Urino número
8. A. - Cumpra a exigéncia.
tion.
de Roupas S. A. - 'Oposição ao n.o 851.785, titulo: Comercial Ca...
N.o 128.376
Whirlpool Cortermo 854.365 - Marca L'Intimite tarinerise, elas. 11 - 19 - 23 poration.
33
- Classe 38.
41
42
43
44
46
N.o 131.507 - Augusto Avelino
NOTICIÁRIO
De Millus Comércio e Indústria e 48).
de Araujo Lima Natio.
de Roupas S. A. - Oposição ao LaboraLor!o starinense 8 A 9
N.° 132.871 - Joachim Schnatermo n.o 657.854 - Marca M;l- Drogaria e Farmácia Catarinense
Oposição:
bei Kohn.
leni
Classe 8.
S.A. (oposição ao têrmo número
N o 133.428 - Emilio Orlando
Mitsubishi International COrp0851.876, titulo: Comercial CaDe
Minus
Comércio
e
Indústria
de Tommaso.
ration - °Posição ao termo nútarinense, cias. II - 19 - 23 de
Roupas
S.
A.
Oposição
ao
mero 851,865 - Marca Sneekèrs
-41-.. 42 - 43 - 44 -- 48 termo n.o 857.854 - Marca Mil- 33
EXPEDIENTE DO DIRETOR
e 48).
- Classe 39.
Mitsubishi Internatonal Corpo- lem - Classe 6..
L p ra tos. o tarinense S A e
De Millus Comércio O Indústria
De 1 de fevereiro de 1965
ration Oposição ao Urino número 651.866 - Marca Sneekerá de Roupas S. A. - Oposição ao Drogaria e Farmácia Catarinense
igènelas :
Urino n.o 057 .855 - Marca Mij- S.A. (oposição ao têrnio número
- Classe 36.
Complemente% a taxa de depóCaRSSO 6.
651.787, titulo: Comercial CaCia. Cimento Portland Itau - tem
sito de acórdo com a Lei n. o 4.505, Oposição ao térmo 651.886 - TiDe Millus Comércio e Indústria tarinense, elas. 11 - 19 - 23
da 30 de novembro de 1964 e o que tulo Itau - Classe 33.
de Roupas S. A. - Oposição ao 33 - 41 - 42 - 43 -44 - 48 dispõe o Código da Propriedade
terra° n.o 657.855 - Marca Mil- e 48).
Manufacture
dee
Montras
Rolei
Laborato-,0 Catarinense n, e
Industraf em seus art. 212 e 221. S. A. Menne - Oposição ao ter- tem - Classe 8.
N.o ?76.18ó - José do Carmo mo 852.076 - Marca Boltex - Bozzano S. A. Comercial Indus- Drog aria e Farmácia Catarinense
NI mi.
trial e Importadora - Oposição ao 8. A. (oposição ao Urino número
Classe 8.
651.788, titulo: Comercial Ca• N.° 328.223 - Pereira 84 Araujo
Ancora Administradora de Segu- tèrmo 655.345 .Marca Mias Co- tarinense, elas. 11 - 19 - 23
N. o 427.505 - Laboratório Mesbertura
Acetinada
Classe
48.
ros Ltda. - Oposição ao termo
33 -- 41 -- 42 - 43 -- 44 46 quita .Lida.
Massa Falida Laboratórios Raul
N.o 428.796 - Confecções Ori- n.o 657.889 Marca Ancora - Leite S. A. - Oposição ao termo e 48).
Classe 50.
'ente Ltda.
Fábrica Santa Rosa Ltda. - n.o 652.1NO2 - Marca Dermobion Laboratório Catarinense S.A e
Drogaria e Farmácia Catarinense
D,versos:
Oposicrio ao ((A rmo n.o 658.181 - - Classe 3.
S.A. (oposição ao Urino número
Laboratório Catarinense S. A. e 851.789, titulo: Comercial CaN.o 380.103 - Rj0 Gráfica e Marca Companheira - Classe 42.
Mary
M.
T.
Niedner
OposiEditAre Ltda. - Nada há que deDrogaria e Farmácia Catarinense tarinense, elas. 11 - 19 ferir - A exigência é relativa a ção ao termo 659.201 - Marca S. A. - Oposição ao termo nú- 33 - 41 - 42 - 43 - 44 - 23
48 Claqse 22.
Emeve
taxa.
mero 651.776 - Titulo Comercial e 48).
J. & E. Aktin.son Limitei]. - Catarinense - Classes 11, 19, 23, Laboratório Catarinense S.A. e
•reptivamento de processos
oposição ao termo n. o 052.190 - 33, 41, 42, 43, 44. 46 9 48.
de marcas
Drogaria e Farmácia Catarinense
Marca Bellenjce - Classe 48.
Laboratório Catarinense S. A. e
(oposição ao Urino número
Processo; arquivados por falta
Sony Corporation - Oposição ao Drogaria e Farmácia Catarinense S.A.
651.790, titulo: Comercial Cade cumprimento da- exi,gencia:
termo e. 0 651.987 - Marca Bal/Y S., A. 'Oposição' ao 'termo nú- tarinense, elas. 11 - 19 - 23
mero, 851.777 . - Titulo Comeram' 33 - 41 - 42 -43 - . 44 - 46
N.o 260.680 - Laboratórios Sbny - Classe 36.
Raul Leite S. A.
Catarinense
Classes ii, 19,' 23. e 48)*.
J. dc E. Aktinson Limited
N.o 322.938 - Henrique Alberto Oposição ao térmo n. o 652.19i 4- 32: 41,-44: 46 e 48
"
Laborai.orio Catarinense S.A., e
Rocha de Mello, Amaria° Pereira garoa Atração - Classe '48.
, Latorittói::o Catarinense. 5 A e Drogara e ,Farmácia Catarinense
de Souza e Szi E.lho e Clovis SoaMarital S. A. Máquinas Opera. °rogaria-A Farmácja ,Catacinense S.A. ..10P0a1eão .aQ Urmo número
.
res Encalho.
g . A. - Oposição ao ferino nú- §h1.191, titulo: *
N.o 322.939 - Henrique Alberto trizes - Oposição ao tèrnio nú- mero 851.778
Ca- Titulo Comerciai tarinense. elas. Comercial
11 - 1a - 28
mero
658.417
Marca
Macmar.
Pereira
Rocha de Mello, Arnerico

;,

;

f.

•

..• ...:sot.

524 ,Sexta-feír4.15

Dti,R10 OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 1946/3

American fome Products , Cor- nima
41-42-43-44- 46
liaken Kagaku Kabushiki /Cale
(Oposição 40 unno anal
•
6519asse
.7,5% ,- Máresn 8letronvolks
alia (oposição ao termo 651.976, poration (oposição ao têrrao nu- C
e 48).
mero 653.287, marca: Benalcts,
Laboratório Catarinense S.A; e marca: Blas-s, el. 46).
Volkswagen do Brasii LxIústrio
Ka.ken Kagaku Kabuehlki Kat- classe n.o 3).
Drogaria e Farmácia Catarinense
Comércio de Automóveis Sociedade Anefr
S.A. (oposição, ao termo aaúnieroa alia , (oposição ao terão 651.977,
Nestie
S.A.
(oposição
ao
tênue
alma
(Oposição ao térmo
051.792, titulo: Comercial Car marca: Blaesse, classe 46).
633.867, marca: Quiek, classe nú- 659.755 - Nome Comercial) . númerd
tarinonse, cias. 11 - 19 - 23 -I Kaken Kagaku Kabuehilti Kal- mero 41).
Volkswagen do Brasil Indústria e
33 -- 41 - 42 -- 43 - 44 - 46 -, eha (oposição .ao termo a51.978,
Niphan Limited (oposição ao Comércio de Automóveis Sociedade Anda
mania:
cl. 46). e 48).
Laboratório Catarinense S.A:
Kaken Kagaku Kabushiki Kal- têrmek 653.343, marca: Nipon, cl. nima - (Oposição ao térmo númere
659.482 - Marca: Intervolks A.utoteer
Drogaria e Farmácia Catarinense sha (opodição ao termo 651.979, n.o
ema Limitada - Classe 21) .
S.A. (oposição ao terna° número marca: Blaes, cl. 2).
Unliever Limited (oposição ao
Volkswagen do Brasil Indústria o
651.792, titulo: Comercia)Ca, 1 Ka.ken Kagaku Kabuehiki Kal- têrmo 655.509, marca: Plastilux' Comércio
de Automóveis Sociedade Anela
tarinense, elas. 11 classe
n.°
1)
..
2" sha (oposição ao termo 651.980,
nima - (Oposição ao termo número
43
44
40 , marca: Blaesse, cl. -2).
41 • 42
33
Indústrias Gessy Levar S.A. 659.413 .- Marca: . Duvolks - Classe
e 48).
( Kaken Kagaku Kabus.hiki Kai- (oposição ao termo 655.325, mar- 8). .
Laboratório Catarinense S.A,. e sha (oposição ao termo 651.981. ca: Limpa mesmo, el. 48).
Volkswagen do Brasil Indústria 11
Drogaria e Farmácia Catarinense marca: fias, el. 2).
Comércio de-Automóveis Sociedade AneiUltra Electric Limited (oposi- alma - (Oposição ao termo flúmen)
S.A. (oposição ao termo número. Kaken- Kagaku Kabilehlki
651.794, titulo: Comercial Ca- sha. (oposição ao termo 651.982, ção ao termo 653.011, marca: Ul- 659.413 - Marca: Dulvks
Classe
trawell, cl. 8) .
tarinense, das. 11 - 19 - 23 - marca: Fila-s, el. 2"
8).
33 - 41 - 42 - 43 - 44 - 40 --1 Zeuthen & Aagaarel S:A. (opo- * Casa Windsor Modas e !Confec- Volkswagen do Brasil. Indústria e
lãção ao termo 652.076, marca: ções Ltda. (oposição ao termo Comércio de Automóvel,, Sociedade Anôe 48).
•
nima - (Oposição ao termo número
el. 8).
658.179 - Nome Comerciai).
Laboratório Catarinense . S.A. e Boltex,
659.412 - Marca Duvolks
Classe
Zeuthen
& Aagnard
S.A.
(opoDrogaria. e Farmácia Catarinenre sição
ao termo
652.077,
marca:
Casa Windso. Molas e Conlec- 6). S.A. (oposição ao têrmo número Boltex, el. 17).
çoec. Ltda. (oposiçaa ao termo
,
651.795, titulo: Comercial carao 655.736, ma rca: Daqueza de Volkswagen do Brasil Indústria e
Comércio de Automóveis Sociedade -Anôtarinense, das. 11 - 19 - 23 - Texaeo Inc. (oposição ao ternaisdr, cl. 36) .
nima - (Oposição ao termo número
44
le mu 651.929, marca: Gold-Star,
42
43
41
33
658.122 - Marca. Voljipe - Classe
Casa
Windsor
Modas
c
Confecções
j
clasee
47).
•
e 48).
1
W .R. Grace ia Co. (oposição ao Limitada - (Oposição ao térmo núme- 21) .
Laboratório Catarinense S.A. e termo 652.273, marca: Grace. cl ro 656,178 - Nome Comercial)'.
Volkswagen do Brasil Indústria e
COrnarcio de Automóveis Sociedade AneiDrogaria e Farmácia Catarinew e n , o 28)
Casa Wandsor Modas e Coafecçães Mima
- (Oposição ao termo número
aSa.,A,a„„(°13°8,14.01,43
,
ao ‘-'„tér"",n,l'Im aer lvieson Engenharia Ltda. opor)- Limitada - (Oposição ao termo mi- 659.111
- Marca Duvolks - Ciasse
1 ° 1 "I " 41'°:
° re'a'
ção 'ao termo 652.797, titulo: Edi- mero 655.737 - Ma-cá: Windsor - 11) .
tarinense, das. 11 -- 19 - 23
Classe 33) .
fido San Martin, cl, 33).
Volkswagen do Brasil Indústria e
33 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - Cooperativa Cultural dos Espe- Massey Ferguson L irraada - (Opo- Comércio
de Automóveis Sociedade Anôe 48).
rantistas Ltda. • (oposição ao têr- sição ao termo número 654.388 - Mar- nima - (Oposição ao termo número
Laboratório Catarinense S.A. e rno 654.142, marca: Esperanto, el. ca: Tratorpcças - Classe 7) .
659.415 - Marca: Duvolks - Classe
Drogaria e Farmácia 'Catarinense n .0 50).
39)
.
Compaaha
Toddy
'Venezolana
S.A. (oposição a0 termo número s Walter Belinzoni & Cia. 4oposi- (Opos.c.-.0
ao tarmo número 651.785 - Crefisul Companhia Crédito Financia851.797, titulo: Comercia] Ca- Cão ao têm° 852,478, marca: 014Marca: l'ap: - Classe 41).
mento e Investimentos do Sul tarinense, elas. 11 - 19 - 23.- aia , el . 41).
Thc N ppon Tokushu Togyo Çaisha t..00 ao tarro° número 659.360 - OP0Mar33 - 41'-. 42 - 43 - 44 - 46 -1
1 Supermercado! "Peg-Pag" S.A. Limited - (Oposição ao tal-mo núme- ca: Crefinau)
e 48)
loposição ao termo 640.9E4 - ro 652.289 - Marca: 4N G K» - Macnal Sociedade Anónima Máquinas
Laboratório 'Catarinense S.A. e Frase: Nas Lojas E.errest, seu ta. Classe 50) .
Operatórias - (Oposição ao téimo núDrogaria e Farmácia Catarinense lão de compra vale o dobro, ciasJ. R. Geigy Sociedade Anônima - mero 658.418 - Nome Comercial)
S.A. (oposição ao termo número se n.° 32)
(Oposição ao tarnio número 652.317
São Paulo Alpargatas Sociedade Amã651.798, titulo: Comercial Supermercados "Peg-Pa g" - S-A. -- Marca: Bu:solgin
Classe 3),
tarinense, elas. 11 - 19 - 23 - (oposicão ao têrmo 640.965 _ Patroa Lubrificantes algo> Limitada n ma - (Oposição ao, tarmo número
652.638 - Marca: Top - Classe 36),
33 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - Frase: Nas Lojas Everest seu ta- - .(Opos ção ao térino número 659.521
Farbenfabriken Bayer Aktiengesells48).
•e
Ião de. compra vale o dobro classe - Titulo: Petrol Comercial de labbri- cbalt (Opasição. ao termo número
',cantes
Classe
47)
.
Laboratório Catarinense S.A. e n.° 35) •
652,600 - Marca: Dinamix - Classe
Drogaria e Farmácia Catarinense Supermercados "Peg-Pag" s./1.
I,pnãos Bruderer Socieclade Anônima 46) .
- Fabrica de Tecidos Semper Idem S.A. (oposição ao termo número (oposição ao termo 640.963
Niphan Limited
(Oposição ao ter- _
'651.801, t(tulo: Comercia/ Ca- Frase: Nas Lojas Evereat seu ta- (Oposição ao tarmo número 657.637 - mo número 655.276 - Marca: pon
4.
1ão
'de
compra
tale
o
dobro,
ci.
tarinen,se, elas. 11 - 39 - 23 Marca: Goldmark - Classe23) .
- Classe 8) .
43
-44 - 40 - n.° 23).
33 - 4142a
1 Supermercados "Peg-Pag' S.A. Sociedade Anônima de Vinhos e Be- Indústrias Gema? Levar SOciedade
e 48) .
- (Oposição ao temo raime1(oposição ao termo 640.966 - bidas Caldas - (Oposição ao tarmo Anônima
número 657.770 - Marca. Lidem - ro 656.288 - Clareaciar Laboratório Catarinense S.A- c Fra.ec • Nas' Loj as
Classe 46)
Drogaria e Farmácia Catarinense Ião cio compra vale o dobro, ci.- Classe 41).
Formica Corporation - (Oposição
S.A. (oposição ao tarmo número n. o 38).
Sociedade Anônima de Vinhos e Be- ao rérmo número 654.315 -, Marca: .
651.805, titulo: Comercial Ca-'
Caldas - (Oposição ao termo 13raSilforml - Classe 40)
S.A. Instituto Terapêutico Re- bidas
tarinmse, elas: 11 - 19 - 23 --número 657.761 - Nome Comercial).
unidoa
Labotarma
(oposição
ao
33 -- 41 -- 42 -- 43 --- 44 -- 40
•Miguel Barbieri - (Oposição ao"tar- Fiches Sociedade Anônima indústria
termo 656.123, marca: selectol, mo
C 48).
número 655.271 - Título: Orbase Textil - (Oposição ao termo número
(classe 3).
653.611 - Classe 33).
Hantex
Classe
Laboratório Catarinense S.A. e W. R. Grace & Co. (Oposição
Barbieri
(Oposiçâo ao ter- 32).
Drogaria e Farmácia Catarinense ao têrmo 652.273, marca: Grace, moMiguel
número 655.272 . - Marca: Orbase Indústria de Madeiras Kauder LimitaS.A. (oposição ao temo número classe 28).
da - (Oposição ao tê:mo ..número
- Classe 32)
651.806, titulo: Comercial' Ca-3 Amo Decker (op osição ao tèr- Construtora e
Administradora Aval 654.200 - Marca: Braspargue: -- Clastarincnse, elas. 11 - 19 - 23 -- 'mo 616.082 - Titulo: Cineroato- Limitada -•(Oposição
ao térmo mi. se 16) .
23 - 41 -42 -43 -44 -46 - gráfica Mundial),
mero 658.498 - Marra: Aval - Clas- Indústria de Modas Tricostyl Urina
e 48).
Cassio Muniz S.A. Importação se 50).
. tada - (Opoaiçao ao tarmo número
Laboratório Catarinense S.A. E e Cornércio (oposição ao têrmo Construtora e Administradora Aval 654.400 - Marca. Tricotnyl
Classe
Drogaria e Farmácia Catarinense 654.399, marca: Alvorado 84, elas- Limitada - (Oposição ao têrmo núme- 23)..
S.A. (oposição ao termo 651.807 se 1 'c) 13)•
ro 660,061 - Marca: Aval - Classe Confecçees Divino Limitada - (OpoForin Comercial e Importadora 50).
- Nome Comercial).
. A.
ao taro número 654.398 -- MarKake'n Kagaku Kabushiki Kai- S '
( "°á4çâ° a° térni° 656.003, Volkswagen do Brasil Indústria e Co- sição
ca: D:vinal - Classe 16).
aha (oposição ao têrmo 651.973, marca: ForylaA classe 1) .
de Automóveis Sociedade Anda Indústria de Modas l'ricostyl Limitamarca; BI-s, cl. 2) .
I Laboratório Wiantuil S.A. (opo- mértio
nim a- (Oposição ao têm() número da (Oposição ao tarmo aárnero
Kaken Ir.v.gaku Kahushiki Kal . sição , ao termo 660.386, marca: 59.674 - Titulo: Paravolks - Peças 651.431 - Ma. ca: Tricotnyl . - Classe
aba (oposição ao termo 651.394, Lincocin, cl. 3).
- Classes 6 - 7 - 8 36)
Açucar e e- Acessórios
A Usina Italcraara
Marca:- BlaS, el. 46).
II
12
-21
- 31.- 33 47 • Indústria' de Me.das Tricostyl : Limitatermo
,
B,A., (oposição ao
501.
Kaken Kagaku Kabushiki
da. (Oposisâo ao tareio número .
sha
• (oposição ao termo 651.075,1 653.376, :fluem,: Itaçuera. clamo Voikswagen do Brasil Indústria e 651402 - Marca: l'ricotayl - Clas.0
L
8).
Comércio de Automóveis Sociedade Ara,- se 24),
MUS: Blae.s, c/. 46).
f'

-

•

•
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Mesibta . Sociedade Anônima - (Opo•ição ao termo número 659.447 - Ra• pid
Classe 28).
A Imperial Modas Sociedade Anônima - (Oposição ao termo número
061.015 - Titulo: Imperial - Classes
- 12 - 22 - 23 -24-231-32-34-35-36-37 e 50).
Supermercados tPeg-Pag> Soc.edade
Anônima - (Oposição ao termo mimero 640.966 - Frase: Seu talão de
compra vale o dobro
Classe 48).
Supermercados ePeg-Pag» Sociedade
Aitóiiima - (Oposição ao teimo numero 610.969 - Frase: Seu talão de
compra vale o dóbro -- Classe 50).
Supermercados ePeg4p ags. Sociedade
Anônima - (Oposição ao térmo
lucro 640.967
Frase: Se utalão de
compra vale o dõbro - Gesse 31). •
• A Esplanada Roupas Sociedade Anônima - (Oposição ao termo número
651.253 - Frase: Natal dos homens e
uri 13arki - Classe 23 - 36).
Listas Telefônicas Brasileiras Sociedade Anônima Páginas Amarelas .(Oposição ao termo número 652.389 Marca: O Classif cudo - Classe 32).
• 1 'etc Engenharia e Cciinércio Lanitada - (Oposição ao termo número
652.733 - Marca. Tiéte - Classe 50) .
Frutas Solúveis Frusol Sociedade Anônima - (Oposição ao termo número
652.651
Marca: Frutol - Classe
2).
Perfumes NIallú Limitada - (Opo-.
sição ao termo número 648.245 - rviarClasse 48).
ca: Sabonete Horoscopo
Gegruf indústria bráfica beraIs
Anônima (Opos:ção ao Urino número 651.007 - Marca: Po.egraf - Classe 5(J).
Unex Sociedade Anónima Comérc.°
Importação e Exportação - (Oposição
ao têrmo número 655.036 - Nome Comercial).
Seabra Companhia de Tecidos Sociedade Anônima - (Oposição ao têrmo
número 657.978
Marca: Andorinha).
Tecidos Pluma Sociedade Anónima ..-.(Oposição ao termo número 652.830 1nsiunia - Credi - Peso Pluma - Clas'ses
- 36 - 37) .
.
Tecidos P.unia Sociedade Anónima (Oposição -ao termo número 652.834 Marca: Credi - Pêso Pluma , - Classe

37).

Tecidos Pluma Sociedade Anônima (Oposição po termo número 652.833 -

Marca: Credi Peso Pluma -- Classe
36).
Mt V. Modas L:mitada - (Oposição
ao trmo número 652.752 - Marca:
Classe 36).
Modas Juvenil Ernesto Borges Sociedade Anônima ,- Oposição ao termo
número 655.568 - Marca: Liete).
Alfredo Isso Parrero - (Oposição
ao termo número 657.259 - Marca:
,
N1aroarida Neves Brasil- (Oposição
ao tértno numero 648.544 - Marca.
Serrea).
Liam Pasqual Dal Pizzol Companhia
Limitada - (Opdsição ati termo mimeto 645.638 - Marca: Pigueri) .
Pro-Pian Projetos e Planejamentos Limitada (Oposção ao termo número
658.490 - Marca: Proplan - C ti.is c
501
Supermercados
Peg-P•g Soceidade

V. M. _

1
531.975 - Titulo: Real Modas - Classes 23 -27-30 -35-36-37
- 48).
Anônitna - (Oposição ao termo número
" Supermercados ePeg-Pags Sociedade
640.974 - Frase: Nas lojas Everest
sua compra vale o &giro - Classe 37).
Supermercados cPeg-Pags Sociedade
Aotlohna - (Oposição ao térmo número 640.973 - Frase: Nas lojas Everest
sua compra vale o dôbro - Classe 36)
Supermercados . ePeg-Pags Sociedade
Anônima (OposiçãO ao termo numero 640.972 - Frase: Nas lojas Everest
sua compra vale o dôbro Classe 35).
Armações de Aço Pichei Sociedade Anónima - (Oposição ao termo . número
652.631 - Marca: oempaithia Teperman de eEstofamentos Linha Eficiência
-

Classes

1 - 40).

I

Armações de Aço Probel Sociedade
Anônima - (Oposição I,ao termo número 652.630 - Marca. ,Coinparth . a Teperman de Estofameistoi Linha Eficiência - Classe 17) .
1
J. Ei E. Atkinson Lintited - (Oposição ao termo número 654.655 - Marca: PronBel - Classe 48).
Produtos Desinfetantes' White Limitada - (Oposição ao têm° número
655.572 - Marca: White
Classe
•
46) .
Mesbla Sociedsbde Anilnima - (Oposição ao termo número 60,9.445 - Marca: Rapid - Classe 8).
Mesbla Sociedade Anônima - (Oposição ao termo númePo 659.146 - Marca: Rap'd - Classe 11) l
1

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
I

TÊ.R.IVIO N 9 111 .968
I
de 22 de Julho de 1959
Suiça.
J. R. Geigy A.G..
P0111;os caraeterl.sticos le invençáo
de "i2 rc"..to ou tammaçáo ae novos
derivados 1.,..1sie9s, substátuidos, da.
Anepala - ,frivilegio • de invenção.
1) Proce-..so de fabricação de no-

vos derivados básicos, substituicios,
aa,„ acepina. cara,cterizal pelo fato
de se iabricarntampostos de. fórmula
gerai

(Serão - III)
Fevereiro de 1965 525
•
restivel de um álcool básico, de fór- hidrogênio Ou um radIUS :.laldr
' oxi‘
mula, geral.
R é Mn radical fenila, fenoxi, beta..
zidrila, furna, indelila, inetexifenilai,
dimetexifonila., halofentla
cielehexila, ou ciclopentila,; e N é um
H02-Y-R
III
numero inteiro menor de que 7, ca.
racterizado pelo fato de compreenFinalmente, a depositante reinvi- der a aminação redutera de um com.
dica nos lérias da Convenção Inter- posto tia, fórmula:
nacional e de conformidade com o
art. 21 do Código da Propriedade
Indústrial, a prioridade do corres( r 0= (--c.
)-11
pondente pedido depositado na Reni 2n-2
partição de Patentes. da Suiça, em
23 de julho de 1958, sob 0 W 82.104,
- Uni total de 3 pontos.
mediante aqopcimento com ora com•
posto da fórmula:
TERMO N9 113.154
de 10 de setembro de 1969
Requerente:
Industria
Chltnica.
Profarmaeo 5;r.1., firma industrial

e comercial italiana Pontos característicos de: processo
de preparação de di-(p-Oxifenili Alfa-Prridil-Metano) - Privilégio de
Invenção.
1) Processo para, preparaçã,o de
dl (p-oxifeni1)-alfa p i ridil - rnt-e com hidrogênio em presença de
um catalisador,
•
tono
Finalmente, a dep )sitante reivindica de acórdo com a Convenção
Internacional, e de uniformidade
com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a orlorida:b do
correspondente pedido, depositacio
na Repartição de Patentes do,; Estados Unidos da América do Norte,
em 5 de maio de 1959 'sob o némern
••••n••n
810.997.
___. um

caracterizado pelas seguintes fases:
a i oxidação de ésteres de ácido
piridil-alfa-acético e estires de árido piridil_alfa-glioxilico com dióxido
de selénio:
h) condensação' dos ésteres de
ácido piridil-alfa-glioxilica com fenol, na presença de ácido sulfúrico;
' c) hidrolise dos ésteres de ácido
pirldil-cli-(p-oxifeni1)-acético e lescarboxilação simultânea do mesmo
ácido.
Finalmente, a depositante reivOidica, de acôrdo com a Convenção.
Internacional e de • conformidade'
com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a priorid44e do
correspondente pedida, depositado
na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 23 de abril de 1959, sob
o número 13.936.
- Tini total de 7 pardos.

total de 17 pontos.

T1 .:11M0 N.° 125.667

De

de janeiro de 1961

Requerente - Dr. Karl Thornae

C.' M. 13. II., Iliherach Mss., Ale.

manha. •
POntOS caracieristiCes de prece-aso de produzir djlijdro o toralijdropjranhl carh.nois ou seus derivados
o sacos _ p rivilégio- de Invenção.
1.0 Processo de produzr dihide
e tetraltUiro . piranil carbinois
fórmula geral
H
-

C - Z -

I

TERMO N9 .119.091

•

e

2

OH

de 4 de .maio de 1960

tia qual Ri representa uni resto
dilridro pironilo ou tetrahidro pl.
ron;16 não rabstitufdo, representa
um resto alquffénico com 1 até 6
-rt .
átomos de carbono e 122 é hidrogênio ou um resto fenilico even.
tualmente substituklo, ou os seus
(na qual X representa o grupo etileno ou vinilano, CH2-CH2_ ou
derivados O etílicos, caracterizado
011-C11-; Y representa ligação, dipele fato de que aldetdos da fór.
reta ou Um radical alcolleno com
mula geral •
átomos
de
carbono;
ambos
Os
1-3
na qual Ri têm o slgruficado
ZZ representam hidrogênio; o mesma indicado'são reagidos com ha..
mo átomo de halogênio ou então
o mesmo radical alcoila de baixo
logenetos organo megnesionos da
pêso molecular; R representa urna
fórmula
radical N-alcoil-pirro-lidil Ou N-alna qual 2 e 112 têm o significado
coll-piporid11), fazendo rea gir uni
acima indicado e Mal significa uni
derivado da acopina de fórmula geátomo de halogêno e pelo fato de
ral
que, eventualmente, Os resultantes
MI-(à II
compostos, no caso do R1 represen.
ni2n-1 )
640.0/1 - Fease: 14as lojas eve.n.st sua
ar um resto dihidro piranilo, são
"contpra vale o dobro - Classe 32) .
p.5^drogenados de maneira conbecjXX
Y
Pai...lu ...os de Beleza Real Chic Limi4jas cem hidrogênio em estado nastada - (Oposição ao termo . número
• 1
;
cento- ou cataliticamente ativado
536.142 - Titulo: Real Modas --- Clasem que X é hidrogénio, uni radical,é e ou transformados do maneira
ses 13'- 23 - 35 - 36 - 48).
media, ou um radicai fenila; Z
Produtos de Beleza Real Chie Limita- em presença de um agente capaz de um radical fenila cielohexila. ine
e- conhecida no-- senS derivadda O
,
- (Opos:ção ao ramo número se combinar com ácidos, com éster xifenila, ou inetóxt rf.ciehexila: Y é acflicos.i.
r
,
Requerente: G.D. Searle & Co.,
firma industrial e comercial norteamericana - Estados Unidos de
América.
Pontos característicos de: Processo de preparação de aminoalquilmorfolhas, 2,4 - Dissubsti'andas (Priv i
-légiodenvçã).
1) Processo para a preparação de
amino alquil norfelinas, 2,4 substituidas, da fórmula astrutural:

MARIO OFICIAL (Seção III)

d26 8exta1eira 6

• ribalmonte, a dOpOSitante TOl- 1 — Processo para a iabricaÇãO de um dentre ns radicais R 1 a R3, um
grupamerito carboxilia alifáticamente
jndic,a, de acõrdo 00m a COnvea- novos raonoepóxido.s da fórmula:
ligado.
(410 Internacjoilal o cre conformiFinalmente, a depositante reivindica
•••
dade com o artigo 24 do Código da
de ao5rdo com a Convenção Interna:1)/•oprtleclaclo Industolal, a priori, cional e de conformidade com o ar,tigo 21 do Código da Propriedade,
dade do eOrrespondente podjdo,
a prioridade do correstleP ositad0 na Repartição do Pa▪ —zaa•pondente
, Industrial, pedido,
depositado na Retentes a Alemanha, em 15 do ja\
jjn-ft , ,
partição de Patentes da Suiça, em
pojr0 de 19G(), eob o n. 0 T 17.730
22 de outubro de 1959, sob o número
I Vb-12u.
79.'748. n
\ 117
Um total de 15 pontos.
Um total de 5 pontos.
115
ai
na qual RI a R8, cada um, repre- 1
senta um substituinte inonovalente,
~101 123.e7a9
TERMO 1•1° 127.014
tal como uni átomo de halogênio.
am grupo &coai ou um radical laij
De 21 de outubro de 1960
be 23 de fevereiro de 1961
drocarbonetado alifátleo, eicloarfático,
Requerente: Cibo. Société Anonyme aralifático ou aromático, preferivelRequerente: IViiles Laboratories, Inc.
(em alemão Ciba Aktiengesellachaft, mente um grupo aleoila com 1 a 4
forma idustrial e comercial suiça, es- átomos de carbono ou um átomo de Elkhart, indiana, Estados Unidos da
tanbelecicia em Basiléia, Sulç,a — hidrogênio, onde RI e R5 conjun- América do Norte;
Pontos Característicos: "Processo tamente podem representar, também,
Pontos c-- .. risticos de «Processo
para a Fabricação de ll/lonoazo-Co- uni substituinte divalente, tal como para preparar novas dicuranas substitui.
um
grupo
de
met'leno
e
onde
X1
e
rantes Riciro-Sohlvels" — Privilégio
- X2, ceda um, representa um átomo das e dioxenos correlatoss (Privilégio
de Invenção.
de inv.ação).
1 — Processo para a 'produção de de hidrogênio ou ain grupo metila,
1 9 Processo para preparar novas diosais hidrossoblvels de mono-azo-co. caracterizado pelo fato de se tratar sanas subsi. 1
., tendo a fórmula/.
iantes, --caracterizado pelo fato de um acetal da formula geral:
(a) se copular o ' dl-aao-composto
de uma omine 4 fôrrou.la

\,

I

A.
67

•••••

-t$

• Ma.
N..— • —.-

n

na qual Á significa um radical benzeno, "alk" significa um grupamento
aiqu1leno, em especial um grupamento metileno ou etileno, R1 significa uni átomo de hidrogênio ou,
de preferência, um. grupamento alquila, R2 e RS significam grupamentos alquila, ciclo-alquila ou g:amamentas aralquila mono-dclicos, e na
qual El, E2 e R3, juntamente com
o átomo de nitrogênio, podem formar
um anel heterociclico, com um azocomponente heterociclico, devendo, os
componentes, estar isentos de' grupameios ácido sultônico, Ou (b) de se
reagir um ~unte de fórmula geral
elk - CO -A-0*fi e k

na qual na a. R8, X1 e X2, `téan
os significadoseatima com um agente
epoxidante em condições tais que é
adicionado ox 1gên10 apenaa à, dupla
ligação cicloolefinica.
PInalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Cód :go cla Propriedade
IndusUial, ai prioridade do correspondente pedido, depositado na Reparticão de Patentes da S:ulça, em 23 de
outubro de 1959, sob o n o '79.779
Uni total de dois pontos:

•

De 21 de outubro de 1960
?requerente: Ciba Sociétè Anonlme
firma industriai e comercial uiça,

•

Pontos Caracterlsticos: Processo para
a Fabricação de Monoaco-Corantes —
Privilégio de Invenção.
1 — Processo para a produção de
mono-azo-corantes, caracterizado pelo onde RI é escolhido do grupo, que confato de se copular o diamacomposto sisti de • hidrogênio, alecilia inferior, ai-,
de uma omina de fórmula
cerrila inferior e fenila e'R2, R3, R4 e
R5 são escolhidos do grupo, que.con-,
siste de hidrogénio, alcoila inferior e feai a 11 :13
-alk - Co ni/a, contara° que . R4 e R5 não selam
(11
ambos hidrogênio, - caracterizado pelo
(no
fato de se acn :er, a uma temperatura,
que vai de 1009C, a 2009-C• UM composto da fórmula:
na qual R1, R2 "alk". 11 e E pos- na qua/ X significa um átOni0 de
suem o is"gnificado •rirencionado, com hidrogênio ou um nvlical alquila,
agentes alanilantes.
com urna omine de fórmula
Finalmente, a depositante reivindica
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade.com o artigo:
21 do C6ci 1go da Propriedade Industrial. a nriors dade ào corresnondente.
pedido denositado na Repartição de
Patentes da Bolça, em 22 de outubro
de 1959, sob o no 79.1749.
Um total de quatro pontos.
na qual "alk",- A e E possuem o
significado mencionado acima e Hal
aigifica um átomo de halogênio,-por
exemplo um átomo de cloro ou de
bromo com uma omina secundária
ou tereiária, ou te) de se tratar um
mono-azo-corante de fórmula geral

1"ta11.10 no 125.814
De 21 de outubro de MO
•
Requerente: eiba Bociété Ananyme
Basiléia Balça. — Pontos Caracteristioos: Processos paro a Preparactio de Novos ,Eptoddos —
Miado de,Inventlle.,
•

na can RI e R2 significam radicais
alifátleos, R3 eignffica 11112 átomo de
hidrogénio, um átomo de halogênio,
'um grupamento alquila ou mil-aquilo,
eu um gnipamento acil-analno alitático e . R5 significa um átomo de
iddrogénio, um grupameto alquila ou
kal -a/qarla, aprece/Mude, pele ame

Finalmente, a depositante reivindfctt,
de acôrdo com a Convenção 14rornacio.
na] e de conformidade com o artigo
21 do Código da Propriedade Industrial,
a prioridade dos cor.espondentes pedi.
dos, depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América
do Norte, er. 23 de fevereiro de 1960
e 23 de fevereiro de 1960, sob os nameros 10 .022 e 10.025, respect:, amante.
Um total ,1 -2 5 pontos.
De 21 de março de 1961
TER10 N' 127.796
Reç-.:ren te; Monsanto Cherni,a1 Com.
pany — Estados Unidos da América.
Titulo: Processo para preparação de
pr: .:rhopurssálas Lineares, S:uzéticas,*
formadoras de Fibra. — Privilégio de
Invenção.
.19 ) Processo para a preparação de
policarbonamidrs lin- - es, sintéticas, for.
mádoras de fibra com uma receotivi.
dade . aperfeiçoada para corantes anjonicos, caracterizado pelo fato de se po.
limerizar carspos.!ção formadora de
poliamida, compreendendo proporções
substancialmente , equimolares de, - pelo
menos, ácido di-carboxilieo e,, pelo
menos, urna dia-mina, na presença de
cérea de' 0,70 a 140 mil porcento, baseado na dita composição formadora de
poliamida, de - um agente modificador etcoilVda do grupo, que consiste de aci.
dos fosfinicos representados pela for
mula geral; .

dioxenes correlatos, tendo a formula:

'MIMO N o 123.675'

estabelecido em Basiléia, Suiça —

everein de 1966

onde R e R' s escolhidos do grupo,
consistindo de radicais akoiba e arda,
e hidrogêni o, com a festrição de que
sOmente um dos ditos radicais R e R'
pode ser H num dado caso, bem como
os sais de diarnina dos ditos ácidos .fos.
finicos.
Total de 15 pontos. A prioridade do
pcd:do, denositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América.
em 15 de julho de 1960, sob o número
42.516!.
TERMO N° 128.11t
De 5 de abril de 1961,
Olin Mathieson Chemical Corpora,
tion (Estados unidos da América).
Titulo — Derivados de acetarnida.
(Priv. Inv.).
1 9) Ur- processo para a preparação de compostos que têm a fórmula gr/.
ral

na qual
qual R é akoila inferior $ R* é aicolhi inferior ou alcenlia inferior,
é hidrogênio, halogeno, halo-meti!, aicoifa inferior, aleoxi inferior, hidroxi,
nitro. ain'no, china, alcanoi/oxi inferior
onde RI, R2, R3, R4 e R5 são 'como in- ou fen11; Y é um radical alcoileno indicados acima, com hidróxido de potás- ferior/ Z é aloafieno inferior, oxo-akolsio num -alvente orgânico e se extrair lenerinférior. zi-ino-aleoileno Inferior, on
ias dm o apoeto deeejedo.
et:.no; e R", ê ir -21-R'.'-aubortituído,

Sexta-feira 5
Min fure, ou pladil e seus sais, caractea liad por fazer reagir unii halogeneto
de alfa.halo-dl-fenii-acetila com uma
di-amina da fórmula HR'N-Y-NR'
CI-12Z-R", na qual R', R"e Yez têm
na significações supra-citadas; e tratar
o intermédio resultante com uni -alceaol ou alcoxido da fórmula ROA, na
qual R tem a significação supra-citada,
e A é hidrogênio ou metal alcalino. —
Prioridade: EE.U11. da América, em
7-44960, n9 20.545. — Seguem-seca
pontos de na. 2 e
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pelo fato de ee impregnar filamentos
de nyion com uma emulsão aquosa,
contendo uma íriglicerida, tendo a fine:t ala estruturais

TÊRMO N9 121.336
De 19 de julho de 1960

• Fev. ereiri de 1965

b'rt '7

"IMMO N o 121.983
De 12 de agósto

„ieso

Requerente: Paul Pierre Richard — Requerente: Katon Miunti/acturona
França — Titulo: Aperfeiçoamentos Company — Betados Unidos 'da Ame11COO
em Caixa de Mudança, principalmente rica — Oontrôle de Distri2
para. Máquinas de Obras Públicas — buição de Lubrificante — Privilegio
Privilégio de Invenção.
de Invenção.
H
1 — Um contróle de distribiação
1 — Um dispositivo de /reelegem
ee de imobilização das árvores de re- de lubrificante, caracterizado por ter
lação em uma caixa de mudenças, um membro que age juntamente com
12C00
'apesar das efeitos de inércia e dos uma vareta impulsora óca e tem uma
acoplamentos residuais das eenbrea- passagem que o atreverem, com uma
onde R designa radicais enfáticos, gens, earacterzado porque dita Ire- primeira abertura em uma de suas
em comunicaçeo com.
dois dos quais tendo 1 a 5 átomos de nagem e dita imobilização são obter extremidades
N° 128 . 770
das pelo aperto simultâneo das duas uma abertura existente na vareta
carbono e, no máximo uma ligaçao embreagens dispostas para assegurar Impulsora, e tendo na etia outra exdupla carbono e carbono e um dos a inversão de marcha do veículo.
tremidade uma segunda abertura que
De 27 de abril de 1961
quais tendo 12 a 22 átomos de carbose comunica com um reservatório de
Total de quatro pontos.
lubrificante,
havendo na passagem
Requerente: Fabriek Vau Ceemisebe lio e, no máximo, 5 ligações duplas' O .requerente reivindica, de acôrdo
carbono a carbono, e se estirar. os fi- com a Convenção Internacional e o um elemento móvel de conto:51e que,
Producten Vondelingenplaat.
lamentos, assim impregnados, para au- Art. 21 do Decreto-Lei no 7.9(2, de em unia posição, fecha a Segunda
N.V. Rottcrdam, Holanda.
e em Rides as outras pos:mentar
a sua orientação molecular, os 27 de ag8sto de 1945, a prioridade abertura,
Pontos caracteristitos de (Processo
ções, define um espaço medidor de
para a prepração de novos compoe:os filmemos durante o estiramento tendo do correspondente pedido depositado área transversal substancialmente
um teor -de triglicerida de zarca oe, na Repartição de Patentes na Françe, constante, menor do que as erras
fungicidese (Privilégio de invenção).
em 20 de julho de 1959, sob número transversais das aberturas. Total de
I") Processo para a preparação de Oen a cerca de 3,0%, per pês°.
sete pontos.
riovos compoztos fungicidas, caracteri- Finalmente, a depositante reivindica, 230.352.
zado pelo fato de se preparar, segundo de acôrdo com a Convenção Internaum método per se conhecido para este cional e de conformidade com o artiTaRMO Na 121.952
ereRIMO N" 123.937
tipo ds compostos, os compostos da go 21 do Código da Propriedade Infórmula geral:
dustrie], a prioridade do correspondenDe
12
de
ag6sto
de
1960
De 16 de ligaste dc 1960
te pedido, depositado na Repartição e
Requereete: Anton Brame — Ca- •Requerente: Peças e Acudires
.c .c•n
.C.3.4. re...""If de Patentes dos Estados Unidos da
r,ef
América do Norte, em 9 de junho de nadá — Titulo: Mecanismo Sincro- Zeloso Limitada — São Paulo — Ti*
4
nizador para Motores de e Coinbastão tulo: Macaco Hidráulico Horizontal
1960, sob o n.o 34.863.
Interna com Pistão Livre. — Privi- — Privilégi o de Ihve:nçãO.
Total
de
38
pontoe.
ne -qual :2!, lee R3 e R4 representem'
légei de Invenção.
os radicais alcoila idênticos ou diferen1 — Macaco hidráulico horizontal,
1 — Numa. -máquina de pistfio lfpor • compreender inicites com 1-13 átomes de carbono, x revre tendo um par- de cilindros de caracterizado
TERMO
97.597
almente uma armação de base, forpresenta um átomo de oxigénio ou um
compressão axialmente alinhados in- mada por duas barras paralelos londe enxôfre e n é um número inteiro com •
8 de Outubro de 1957
terespaçados, na qual as extremidades
provi das de alargamentos
-uni valor de 2 ou 3.
externa e contranostas de cada um gitudinais,
extremos
opostos,
eubstancialmente
Requerente: Montecatini, Societe dos
Um retal de 10 pontos.
ditos cilindros de compressão são
Geneiale Per. L'Industria Mineraria E fechados por intermédio de discos triangulares, com quatro xoteis:tos
"loucos"
inferiores,
-um dos- citados
Chimica e Earl Ziegles — Itália.
externos e contra postos, respectiva- alargamentos'suportando
o disposimente,
e
um
cilindro
de
fórçamonTítulo: Aperfeiçoamentos era, ou reTÉRAto 128.993
dráulico, com pistão voltai°s
tivo
hi
tado
intermedieriamente
aes
ditos
lativos a, dispersõee resinosas — Pripara o -centro, e alavanca
discos contrapostoe dos ditos cilin- axialmente
vilegio de invenç'ao.
de 5 de Maio de 1961
de comando possível 'de ser colocada
dros;
de
compre.seão
se
e
encontrando
1. 0 — Uma dispersão aquosa de um em comunicacão al i nhada axial com em duas posições simeialcari e cruza
Requerente: Scbering A. G., socie- poll-propileno, caracterizada por ter o os ditos cilindros de compressão e o das, com extremidade articulada a
dede alemã -- Alemanha.
dito poli-propileno um conteúdo de dito cilindro de Raça tendo um diâ- urna ou outra de um par de pequenas
Pontos característicos de: "Pragui- polímero cristalino de 50 a 100 % em metro interno substancialmente nie- orelhas inclinadas, salientes externa
extremamente da referida arinearso.
cicia d.e efeito inseticida e acaricida" peso.
nor nue o dos ditos cilindros de 'com- e Total
de 4 pontos.
pressão, um pistão de compressão, le.-- Privilégio de invenção.
Total de 17 pontoe.
1P — Praguicida de efeito bisca,
Prioridade: Itália, em 9 de outubro vre montado para movimento alternativo em cada um dos ditos cilincicia e acaricida do grupo doa ésteres de 1956, sob nei 14.826.
TERMO 122. 011
dros de compressão, um pistão de
femíneos su.bstituidos do ácido cari:rafórça axialreente reunido a cada um
soirar-4e caracterizado pelo fato de condoe d i tos cilindros de compressão,
30 ,de agpto de 1960
tar como ~estância ativa, compostos
TERMO 116.156
cada um dos ditos pistões de fana
sendo montados para movimento alda fórmula:
Requerente: Dacy . Veiga Ma31 de Agôsto de 1959
ternativo no dito cilindro de Mn-a, galhães — Santa Catarina.
Requerente: Lausinho Cuque — São e tendo um dispositivo acoplado o
Titulo: Rancei de ¡orneies com
deslocamento do dito pistão de comPaulo.
pressão para acarretar a s incroniza- máquina e balcão retractei, Título: Uma mesa para prática de ção doe seus ,movimetos recíprocos, Modele de Utilidade.
esporte denominado braço de ferro.
o aperfeiçoamento nas ditos disposi1.0 Um nôvo modelo de banca
Privileado de invenção.
tivos de sincronização se caracteri- de jornais e revistas 42.0111 marao mesa para prática de esfor- zando por compreender em combina- quise e balcão retractil, .earacção uma haste sine.ronizadora tendo
tia qual R e R' são metei°, sendo R' te, denominado braço de ferro, cobsti- partes extremas inter-espaçada. e ecrizando - se por poSaUir uma
tuída por uma base rígida com duas uma parte central, estrias ou ranhu- marquise móvel, presa a banca
também hidrogênio,
Finalmente, a depositante reivindico, curvaturas opostas; caracterizado peio ras helicoidais sabre as ditas partes por escoras estenSiVeis O articudo • actirdo com a Convenção Interna- fato das curvaturas acomodarem os te- extremas da dota haste, uma das, láveis que poderá- permanece-e- no
cional e de conformidade com o arti- rrores dos competidores ,em relação a ditas partes extremas da dita haste Angulo do inclinação desejada,
estendendo através cada um dos para proteção contra o SO1 , e a
go 21 do Código da Propriedade In- posição do cotovelo no centro da mesa. se
ditos cilindros de compressão para- chuva e qüe, ao ser recolhida
Total
de
5
pontos.
dustrial, a prioridade do correspondente
lelamente ao dito eixo' geométri ca do serve de tampa ou porta de fepedido, depositado na Repartição de
dito cilinçiro de compressão, e monPatentes da Alemanha. em 7 de maio
tada para rotação nos ditos discos chamento do modèlo. Total da
TERMO
115.981
externos e contrapostos de cada une 3 pontos
de 1960, sob o número 27.928 IVb/
5 de Janeiro de 1960
• dos ditos cilindros de eomnrassAo, a
12o,
dita parte central da dita haste siriUm total de 8 pontos.
Requerente: Arquimedes — . Mate- cronizadora sendo es paçadas para o
TERMO 122.1'75
rial Técnico S.A. — Estado da Guae exterior do dito cilindro de fÓrea,
e
cada um dos ditos ensebes de com •
naba as.
11 de julho do 1060
TERMO 129.870
Título: Aperfeiçoamentos em ou re- pressão tendo uma abertura Para re
-cebr
uma
parte'
extrema
respectiva, ellodelo de uti- mente da dita haste sincronizadora,
lativos a esquadros -IamRequerente: Ernst
de 8 de Junho de 1961
lidade.
e dispositivos seguidores da- ranhnra berg — São Paulo,
Requerente: Monsanto Chen:fica/
1.° — ApeefeiçoaMentos em ou se- op erativamente associados com a dita
Titulo: Aperfeiçoamentos relaCompany. firma norte-americana.
letivos a esquadros, caracterizados em: abertura para fazer a -dita haste eln- tivos a aparelhos para halita
Pensos característicos; "Processo de dotar-se a abertura triangular central' cronieadora girar rem.d.e. os ditas pis- grafia. — Priiilégio Inventratamento de filamentos de polia:ni- do esquadro, de uma ranhura aszoeri- libes de compressão são animados de çâo.
de" — Privilégio de invenção.
fluida que acompanha geai e perife- movimento alternativo, dêsse modo o
1.12, Aperfeiçoamentos Telativost
deslocamento reciproco- etssicrónioo
1,0 — Premia° de teatamento de fi- ria da referida abertura. .
a
aparelh0s para bole:ogiva a,
dos
ditos
pistões
de
comp
ressão,
é
himentoe • de polienieda, • caracterizado
Tiritei
reprImido. Total de 7 ,pontos,' , caracterizados par pernaJtiron a
,
• de 2 pontoo. .
•
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do original junto com
9 papel sensibilizado à luz artisôbre uma base rígida e
plana, "sendo original e papel
sensibilizados cobertos por meio
de urna chapa transparente, que
os segura, sendo dita base, para
o efeito, da exposição empurrada
para o espaço interno do aparelho, e, finda esta, retirada novamente para fora,

oxposiçãO

TERMO 123.038
26 de setembro de 1960

anelar situado, en',o-o um macho
principal de luva externa elástica expansível e um envelope
externo, co-axial com êsse
macho: macho de bolsa circular,
envolveria() lima. das extremidades do macho principal.. o constituido por um certo número de
setores circulares rígidos, envoltos, por sua VeZ. por um enve-.
lope elástico; uma camisa ex.'
terna expansível, formando a
impressão externa CL moldagem
do concreto, e finalmente, um
macho circular elástico para
Moldagem • da ponta perfilada
cujo último macho é envolvido
por uma parte da cam'sa expansível que sôbre êle se aplica.
•
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo COM a Convenção Internacional •e de conformidade com o artigo 21 --do
Código da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na
Repartição de Patentes da
França. em 19 d outubro de
1959 sob o n.° 807.852 para os
pontos de 1 a 7 e 15 e em 29 de
julho de 1960, sob o ri. 834.454
para os pontos de 8 a 14. resp ctivano tne. Uni total de 16
pontos.
,

:'ésteres numa proporção molar
de 2:1 a 1:10, e um p p-metilenobis-fenol ou o seu mono-éster
derivado, tendo ligado a cadaanel aromático dois radicais
alquila terciáris. Seguem-se os
pontos de 2 a 33.
A requerente reivindica de
acôrdo com a Convenção Internanonal e o Art. 21 do DecretoLei n°. 7.903, de 27 de agasto de
1945. a prioridade do correspondetne pedido depositado^ .na Repartição do Patentes dos Estados
Unidos da América em 31 de de-,
zembro de 1959, sob n° 863.098.
•
TORO° DE PATENTE N. 125.976 .

TERMO 127.501' =
De 10 de março de 1961
Requerente: The (Unte Corporation
— Estados Unidos da 'América.
Titulo: Aplicadores de ar cielôni.
Privilégio de Invenção.
eo
.1. 0 — Apticadores de ar cie.lôni.•
co. 'ou equipamentos para o tratamento de materiais conduzidos através de unsa corrente ciclônica de ar,
compreendendo um tubo de tratamento dotado de urna entrada • e uma'
salda de ar e dispositivos inecanizados ligados com o .referido tubo
com a finalidade cic criai correntes
de ar artificial e forçá-las através do
tubo entre . a sua entrada e sua salda, caracterizados pelo fato dos Fe-.
feridos dispositivos mecanizados ficarem ligados na saida do tubo e•
pelo fato de haver provisão no:interior do tubo de dispositivos destinados a turbilhonar o ar à medida que
este atravessa o tubo, e pelo . - fato
da salda para os materiais, em 'tratamento ficar localizada no tubo,
entre a dita entrada e a dita saida
do -ar.
Total de' 8 pontos.
•

Rtquerente: Stanray Corporation — Es ados Unidos da
De 18 de janeiro de 1961
América.
Titulo: Rampa • teleacopante
Requerente: Shell lu ternatiouale
para carga e descarga de aviões
Researcn Maalsenappij — Holanda.
montada em esteiras. — PriviTitulo: Processo para a produção
légio de Invenção
de cloro — Privilégio de Invenção.
1. Uma rampa telescopante
1." — Uin processo para a produção de cloro, caracterizado pelo
ca a e descarga montada
a
.ern esteiras, caracterizada pelo
fato de se passar uma mistura ga-1
sota,: contendo cloreto de hidrogéfato que ela compreende em
nio e oxigénio, acima de uni catacombinação: meios de sustentalizador, contendo a) um ou mais de
ção incluindo Meios de curso
uni cloreto de cob..e; ,b) um ou mais'
superior; uma passagem levada
• Tf.RMO 127.546
de um cairelo de metais do grupo'
pelos ditos meios de sustentação
taras, sea,..0
de melais ti:: .e.
De 10 de fevereiro de 1961
por baixo clã nível de ditos meios
que também estão inclu idos em:Sn-curso e incluindo uma . porta
ob.), itrio, zireônio, rodo e urithio,
Requerente: Egberto Torrara Marsemi° a Proporção, em á [Mi-1ot,, de
com face no 'sentido de ditos
inc ta de terra rara para com cob..° tins — Paraná.
meios de curso; meios de rampa
Titulo: Osiginat. modèlo de suporpelo menos 0,1; e, e.) um ou loa is
• TORMO 125.250
telescopante por ba,Oco de ditos
te de objetos Modé.10 de Utilidade
um
'cloreto
de
metal
a
lealloo.
meios de curso e incluindo um
• de.
Seguem-se os pontos de 2 ti
"27 de deZ=bro da. 1960
túnel interno e externo telescoA requerente reivindica de acôrdii
1. Original modèlo d suPorte
picamente relacionados, dito
a Convenção Internacional e o et objetos, paia a parte superior de
Requerente: Imp rtações R. com
túnel interno tendo uma extreArt. 21 do Decreto-Lei is° 7.9 13, de geladehas ou disposição de 'mercamidade interna em contato com preaentaço•s Univeisal S. A, — 27 de agéisto de 1945, a prioridade do dorias,- coostitutdo por armação coei
Perú.
correspondente pedido depositado na feitio geomiarieu qualquei, preteridita porta; meios de articulação
Titulo: Aparelho para lavar Repartição de Patentes da !Iolanda, vel
e quadrada, earachsrizada
s horizontais estendendo-se transroupa,
por ser formada por duas ou mais
aoivilegio uu Invenção. oro 2 de jant iro de 1960, sob o
versalmente para com -ditos
1. Aparelho para lavar roupa, 217.561.•
tiras (1) de chapa metálica ou equiMeios de curso e ligando artivalente que conformam is recipi'eme
culadamente dita extremidade caracterizado por coMpreentier
substancialmente baixo tendo a parinterna de dito túnel interno uni recipente esfOrico de fecha.te posterior (2) ma i,, alf a e pioj:MIMO 127.452
com ditas passagem, sendo que mento n riné alei) giratório setando-se inferiormente nos cantos
pequenas pernas (3) que terminam
nisto ditos meios de rampa gundo um eixo virtual hor;zonma
eço
de
1961
De
8de
em pés (4) configurados por venlopodem articular-se para cima e tal como meio, contenente os
sas de' borracha ou plástico qui: gapara baixo em volta do eixo de objetos a serem submetidos ao
Requerente: Compagnie de Sainl- rantem a sustentação do conjunto na
ditos meios de articulação; me.ios processo de. lavagem, sob a aça° Gobaln — França.
face superior lisa dos refrigeradores;
de suspensão para ditos meios combinada da pressão de unia
Titulo: Processo para decorar, •co- pelo fato das liras metálicas , (') ,Scde rampa contatando ditos carga de ar injetada em dito re- lorir e pigmentar a quente objetos rem interligadas ou entretecidas
por
meios de curso e móveis ao longo cipiente e a agitação do con- de vidro prensado-insuflado. mesmo passantes cm' furos equidistantes
com
parede
fixa;
no
momento
de
sua
teúdo
e
o
,escape
brusco
de
dita
dos mesmos e ilgads com um dos
meio de tirs ou fios plásticos (5)
ou anteriormente a es- existentes nas tiras metálicas (1).
ditos túneis; meios de ac ona- carga de ar quando dito recipi- conformação
ta
—
Privilégio
de
Invenção.
Total de 2 pontos.
mento para moVer telescopi- ente está, em posição estaciona1 ,0 processo para decorar, cocamente dito túnel exterho em ria. Total 3 -pontos.
lorir e pigmentar a quente objetos
relação ao dito túnel interno no
de vidro prensado-insuflado mesmo
sentido para a dita passagem e
com • parede fixa, no momento de TERMO DE PATENTE 127975
sua conformação ou anteriormente a
para fora dela; e meios de ele• TERMO.- DE PATENTE
esta, caracterizado por se pôr, em
vação para articular ditos meios de 28 de Março de 1961
• • N.° 125.341
contato o vidro 'que sai do fôsoo,
de rampa para cima e Para
entre
o
disainda
em»
estado
fluido,
Paramount Pictures Corporation —
De 29 de dezembro de 1960 positivo de recolhimento ou distribaixo em volta do eixo de ditos
meios de art culação. Total 11
molde de conformação, Estados Unidos da América.
buidor
e
o
pontos.
Titulo: "Aperfeiçoamentos era ott
Shell International() Research com uma ou várias substâncias co-A requerente reivindica prio- Maatschappij N.V. — Holanda. rantes ou próprias para decoração. relativos a sistemas de televisão préTitulo: "Composições lubrifiridade de Idêntico .pedido depopaga" — Privilegio de invenção.
Total de 10 pontos. Prioridade: Itália. em 8 de março
1. — Um sistema de televisão pré- ,
sitado na Repartição de Paten- cantes" — _Privilégio de Invensob
o
n.°
4.196.
de 1960,
paga caracterizado Por compreender
tes narte-americana, em. 20 de ção.
um transmissor dotado de dispositivos
junho de 1960, sob n. . 37.174.
1. Uma composição de óleo
lubrificante mineral c ract ripara gerar sinais de vídeo tendo siTERMO 127.480
zada por compreender uma
nais de nível cinza em vez de sinais
sincronizadores e supressores 'compo4grande proporção de um óleo
TERMO 123.587
De 9 de março de 1961
lubrificante mineral e pequenas
tos, dispositivos para gerarem sinais
Requerente: Farbenfabriken Báyer sinais de controle de inserção de sinproyarções de um . solúvel em
De 19 de outubro to 1960
— Alemanha.
óleo de uma vinil-piridina e uma Aktlengesellschaft
Titulo: Processo de produzir éste- cronismo para os ditos sinais de víCompagnie. ' de mistura de pelo menos um éster res (Tiono) Flolfosfon (-IN) Icos) — deo, e dispositivos para transmitirem
Requerente:
separadamente Os ditos' sinais de vídeo
Pont-a-Mousson, Nancy, França, de um ácido acrílico e uru álcool Privilégio de Invenção.
Pontos , característicos: Molde alifático de cadeia longa conten- Processo de produzir ésteres (tio- e os ditos sinais de controle de inaperfeiçoado para tubos de con- do no mínimo 10 átomos de car-' no-) tiol- fusfonicos e — fosfinicos, serção de sincronismu, um receptor docreto. .— Privilégio de invenção. bonda e pelo menos um éster de, caracterizado pela reação de mono- tado de dispositivos para receberem os
(tIono) fosforlicos ou — fos- ditos sinais de vídeo e os ditO's 'Sinais
1. Molde, para 'tubos de con- um ácido acrílico e um álcool cloretos
flnicos com sais. de 'ésteres tri-tio- de controle de inserção de sinc onisalifático
inferior
contendo
•
no
creto protendido, de tipo de
-carbonicos.
bolsa e ponta perfilada, caracte- MáXiM0 6 átomos de carbono, o
Prioridade: Alemanha, em 9 de mo separadamente transmitidos. e
Siecrorizado pelo fato de compreen- dito copolimero tendo a vinil- 'março de 1960, sob • ' a.° F 30.749 positivos para' inserirem
t nissadorss compostos rios 'ditos 'sinais
de?, em combinaçao, no espaço piridiana e a mistura total 11 IVb-I2 o..
t
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Sexta-feira 5
de 'vídeo sonalveis aos ditos sinais de
~trole de inserção de sincronizam.
Seguem-se os pontos 2 a 37.
1 A requerente reivindica de acórdo
tom a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n.0 7.903, de
27 de adieto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
am Repartição de Patentes doe Estadoa Unidos da América, em 4 de outubro de 1960, sob a.0 60.410.
TERMO 127.597 •
De 24 de fevereiro de 1981
Requerentes Comece e-- Comércio
de Meg:tinas e Couros Ltda. — bac,
Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos iutrodueidoe em zelos para máquinas de
enxugar couros — Privilégio de Invenção.
•
1.°) Aperfeiçoamentos introduzidos
em retos para máquinas de enxugar
couros, caracterizado por constituirei/ de um eixo quadrado, tendo suas
extremidades arredondadas, no qual
são adaptados discos de feltro ou outro material absorvente, de tamanho
'uniforme, discos êsSes que são travados por varões que vão se afixar
em dois discos metálicos de clientes
Iro menor, formando uma massa
compacta e uniforme.
Total de 3 pontos.
TERMO 128.034
de 29 de Março de 1961
Requerente: Delsdeal Limitea — Inglaterra.
Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos ao tratamento ou tanagern de
peles — Privilégio de invenção.
1P — Um processo para tenaz ou
tratar peles brutas, isto é, peles que
conservam ainda o tecido areolar, caracterizado por compreender C. tratamento das peles brutas com net material tenente contendo uma solução ou
emulsão que seja capaz de penetrar
no tecido areolar, até que o referido
tecido tenha atingido a um grau de
tanagern ou tratamento que permita
a sua remoção da pele, sem ser pelo
processo de descarnagem; sem danificar a pele.
Total de 18 pontos.
A requerente reivindica de ecôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de
27 de agóato de 1945, a prioridade
do correspondente • pedido depositado
na Repartição de Patentes na Inglaterra. em 29 de março de 1960, sob
inúmero 11.091.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
o que a camad a SuP erricial é separada
• soai partículas sujeitas a UM processo de envelhecimento, caracterizados
pelo fato de. com o emprego de um
ou mais vasos catódicoa separados na
célula eletrolitica, a camada superficial contendo metal ferromagnético do
mata/ líquido ser conduzida par'à fora
do(s) 'velto(s) catódico(s), intermitentemente, por transbordamento, introduzindo-Ne metal líquido livre do
metal ferromagnético por baixo da superfície do metal do catado, sendo o
metal transbordante conduzido para
fora da célula eletrolítica e separado
em uma fração magnetizável e uma
fração não magnetizável, antes de fração magnetizável ser submetida a processo de envelhecimento.
Total de 14 pontos.
A requerente reivindica de acOrdo
com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de 27
de agosto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes de Holanda,
em 6 de abril de 1960, sob nómero
•
250. 240.

TERMO DE PATENTE 128.129
.de 5 de Abril de 1961
Tecalemit Limited — Inglaterra.
Título; "Aperfeiçoamentos em conexões finais para tubos" — Privilé•
gio de invenção,
1.° — Urna unidade de tubo compreendendo um tubo do qual pelo menos a sua parte externa é formada de
um material elesticamente deformável• um conector tendo uma parte de
tubo macho que é encaixada na extieraidade do tubo e uma virola de metal
que circunda o tubo e mantém o Ultimo prensado contra e agarrando a
parte tubular macho, caracterizado pelo fato de que a virola é formada com
latria pluralidade de pressões onde o
metal da virote é deslocado para den-

tro no material do tubo e em que ume
ou mais das depressões afastadas da
extremidade do tubo é ou .eao mais
profundas e entram mais P rofunda
-mentoarildubqeIspressão Ou depressõee mais próximas
da extremidade do tubo.
Seguem-se os pontos de 2 a 22.
A re'querente reivindica de acbrdo
com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-lei n°7.903, de
27 de agõsto de 1945, a prioridede do
correspondente pedido depositado na
Reparticão de Patentes da Inglaterra.
em 5 de outubro de 1960, sob meneei.° 34.218.

TERMO 128.038

TERMO 128.283

29 de Março de 1961

de 11 de Abril de 1981

Requerente: N. V. Philips'Gloellampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de fabricação de
partículas ferromagnéticas a aparelhos
para a sua produção e a produtos obtido. pela realização desses processos
— Privilégio de invenção.
1.0 — Aperfeiçoamentos em ou coletivos a processos de fabricação de
partículas de metal ferromagnéticos pequenas e, alongadas, eletroliticamente
precipitadas em unir célula eletroliticae de uma solução de lona clo metal,
na camada superficial de um catado
eonetituldo por uns metal líquido, após

Requerente: General Electric ComPeite — Estados Unidos da América.
.Titu/o: Aperfeiçoamento em equipamento elétrico e método -- PriviMedo de invenção.
1.0 --. Une transformador de ctnrente caracterizado por: um enrolamento secundário; meios numa das
extremidades do dito enrolamento Peio suportá-lo numa posição não operante: e meios na outra extremidade
do dito enrolamento para suportei-10
posiceie operante.
Total cie 18 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da América, em 25 de meio do 1960, eob námem 31.710,
UMA

TERMO 128.291
11 de Abril de 1961
'—
Requerente; Corapagnie de &intGobain — França.
Título: Aperfeiçoamento na polimerização do formaldeído — Privilégio
de invenção.
• 1.0 Aperfeiçoamento na •poliroerização do formaldeído, caracterizado por
uma fase gasosa por introdução simule
dureis, em urna câmara de reação de
formaldeído reordintero gasoso e de um
catalisador de polimerização, tal como
principalmente uma amina terceiria,
no estado de vapor ou de aerosol. este
aperfeiçoamento consistindo em efetuar
a reação de polimerização em contato
com uma massa de polímero prèviemente colocado na câmara de 'reação,
esta massa pulverulenta sendo cube
metida continuamente a uma ação de
agitação.
Total de 3 pontos,
Prioridade: França. em 14 de junho
de 1960, sob n. o 829.971.
TERMO 128.527
19 de Abril de 1961
Requerente; N. V. Philips'Glorelampenfabrielren — Holanda.
Título; Aperfeiçoamentos era ou relativos a circuitos de contrõle de matrizes de comutação, tendo ceda uma
da. entradas ligada e uma fonte de
informações e cada saída ligada a um
receptor de informações.
Privifégio de invenção.
1,0 _e Aperfeiçoamentos ern ou relativos a circuitos de contrOle de matrizes de comutação, tendo cada unia
das entradas ligada a uma fonte de
informações e, ceda uma das saídas ligada à um receptei' de informações,
caracterizados pelo fato de cada fonte
de informações (Al e A2) ter pelo
menos duas saídas de sinais de controle e uma entrada de sinais de controla para emitir um sinal de controla
indicando se a fonte tem ou não informações a oferecer à transmissão,
para emitir um sinal de controle
ceado que a fonte de informações acabou de transmitir uma quantidade
completa de informações (telegrama),
e para receber um sinal de controle
indicando que a fonte de informações
em questão pode começar e transmitir
as informações ali acumuladas; pelo
fato de cada receptor de informações
(01, 02, 03) ter pelo menos tantas
saídas de sinais de controle quantas
são as fontes de informações para entregar sinais de controle indicando se'
O receptor em questão eaeá livre eld
ocupado, sinais de controle esses que se
verificam em sequência cíclica nas saídas de sinais de controle ou em um receptor, em momentos doe ciclos que
são característicos do receptor de Informações em questão e que são di•
ferentes para os vários outros rece ptores, tendo cada receptor, em aditamento, uma entrada de sinais de cone
trela destinadas a receber uru sina/
de controle que o ocupe; pelo tato
de cada fonte de informações ter a si
associado uns circuito de controle (P1,
F2), tendo pelo menos três entradas
de sinais de controle, duas das quais
são individualmente ligadas às saídas
de sinais de controle da fonte de Informações em foco e a' terceira das geais
é colocada em paralelo cos
r uma eiefta
de sinais de controle dos recejstores de
informações, ao mesmo' tempo que o
citcuito de c6ntrole apresenta 2n -h-1
saldas de sinais de controle, (Sas quais
n saídas são Individualmente ligadas

19e4 62 9 :ás
4~~~~-~~

Fevereiro de

aos terminai:8 de tentrole dee rompo
taa que dão, à fonte de iniormeções
questão, acesso aos receptores, dee
quais n novas retidas são ligadae a ume

entrada do sinais de controle dos receptores e das q uais o (2n 4- 1)" anta
da de sinais de controle é ligada à ene
trade do sinais de controle de fonte
de informações correspondente, meie
cada circuito de controle projetada de
maneira que a recepção do sinal de
controle que indica que e fonte de
informações em questão, contém ir>
formações destinadas a transmissão.,
tonta o circuito de controle emalem/
para o manuseio doe sinais de controle
indicado que o receptor de informsv•
ções está livre; pelo fato de, na condição sensível e recepção de um sinal
de controle indicando que um dado receptor ao encontre livre, faz com que
seja transmitido um sinal de controle
que abre a comporta que interliga e
fonte de informações em questão e
o receptor, de um sinal de controle que
ocupa o receptor em foco e de um ele
nal de controle que permite que a fonte
de informações em questão transmita
informações ali armazenadas, ao rales.
mo tempo que o circuito de controle
se- torna insenerivel ao manuseio de
novo, sinaia emitidos pelos receptores.
sendo a identidade do receptor que
dá o sinal "livre" derivada do instante dos ciclo. de impulsos nos quais 4
recebido o sinal de controle em Pauta,
O o circuito de controle tornando-se
insensível antes que uns sinal de controle pode ser recebido de. outro ree
captor de informações, o que indica
que o outro receptor 9e encontra livrei
pelo fato da recepção do sinal de cone
trole que indica ap ue a fonte de infere
mecões em questão acabou de tranin
mitir uma quantidade completa de
formacões (telegrama) resultar em uni
sinal que mantém aberta uma come
porta da matriz comutadora sendo
terromnida, porém permanecendo ine
sensível o circuito de controle se me.
Tresleio de sinais de controle emitidoe
nela, receptora* de informações,.
Teta] de 6 isentos.
Prioridade: eloli+eta, em 22 ris tabril
de 1960, sob n.° 250.300.
TÉRIVIO 128.611
,20 de Abril de 1961
Requerente: N. V. Philips'Gloeilarne
pen fabrielren — Holanda.
Título; A perfeiçoamentos em ou te.
letivas a %Moderes transistorirados
tabilitados.
Privilégio de invenção.
— Doi, transformadores mono,.
fásicos que são interligados pana
mular transformadores: trilásicos ipere
lon-delta e delta-ipsilon caracterizadoe
pelo fato do enrolamento primário de
uns transformador ser ligado em T tee
ponto intermediário do enrolementO
primário do outro transfer/tendo?. e O
enrolamento secundário do outro Ireneformador ser ligado em T ao 1300t9
intermediário do enrolamento eeeund&
rio do primeiro transformador, e cada
um dos, enrolamentos ligados em 'X
tendo uma relerão de tensões cem se.
re rência ao enrolamento ao qual
liesdo em T de cerca de 0,566 pese 1.
Total: 2 pontos.
Finalmente, a re querente seivindleet

4

fevores da Convenção Internacional,
visteu presente invenção ter sido de.
~i rada na Repartição Oficial de Patentes doa Estndne Unidos da ?int&
sere do Norte. eee, 24 de eeternbro de
1958, sob o n. o 763.693,

}
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TERMO 128.679
de 24 de Abril de 1961 •
Requerente: Beteiligungs-Und Patentvenvaltungsgesellschaft ;Mit Barchrlinkter Haftung, Essen, Alemanha.
Pontos característicos de: "Instalação de fornos elétricos de cuba baixa"
— Privilégio de invenção.
I.° — Instalação de fornoa elétricos
de cuba baixa. caracterizado pelo fato
• de que vários, preferentemente quatro, fornos de cuba baixa são reunidos
em uma instalação, em que os centros
dos fornos possuem, pelo menos altrozimadamente, a mesma distância do
centro da instalação de fornos pelos
mesmos formada.
Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com a Convenção InterRacional 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 15 de
junho de 1960, sob o n.° B 53.239
VI/Ita.

Um total de 3 pontos.

JIARIO OFICIAL (Seção III)
TERMO N.° 128.867
He 2 de maio de 1961
Requerede: Rádio: Corporation of
América — Estados Unidos da América. •
Titulo: Processo de desenvolvimento
continuo ele cristal de faixa fina. —
Privilégio de Invenção.
1.°) . Um processo preparando cristal
de material de cristal simples e tendo
uma forma e área de secção transversal
predeterminadas, Compreendendo a manutenção de fundição do material mencidnado, e caracterizado pelo aplicação
de pressão à fundição mencionada, tal,
que uma porção da mesma fui. numa
passagem limitada, juntando um meio de
nucleamento a porção mencionada, removendo o meio de nucleamento a um
-indice predeterminado, dirigindo ao
mesmo tempo um jato de gás resfriador,
o qual é inerte em relação ao material
mencionado, adjacente a saída da passagem menCionacta • para solidificar o
material fundido na passagem meneionada e formar tuna continua, emergente
fita de cristal simples, tendo . as mencioandas áreas e forma de secção transversal predeterminada, e unida ao mencionado meio de micleamento e continuando a aplicar pressão à mencionada
fundição para produzir material fundido
e mencionada passagem à nossa proporção que a mencioaada fita está se
solidificando. Total de 4 pontos.
A requerente reivindica de acordo 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 Reparti- ção de Patentes nos Estados Unidos da
Ar4rica. em 2 de maio de 1960, sob
n.° 25.933.

Fevereiro de 1966

particularmente um dispositivo foto.
sensível, tendo uni corpo serni-condutivo
e unt corpo foto-sensível respectivamente, o suai consiste pelo menoe em
parte de um calcogeneto de tipo-n de
um metal bivalente, e no qual pelo
menos um eletrodo &mico é produzido
sôbre uma tal parte de tipo-is, caracter',
zados pelo fato de que pelo menos usa
eletrodo ófitnico é constituido substancialmente de ouro e/ou preta ativado
com uru ou mais dos elementos índio,
gálio e alumínio. Total de 10 pontos.
A Requerente reivindica de acórdo
-com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-Lei n.° 7.903, de 27
-de agasto de 1945, e prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Holanda, em
13 de maio de 1960, sOb n,° 251.613.

TERMO 128.823
de 23 de Abril de 1961
Requerente; Th. Goldschnidt A. G.
— Alemanha,
Natos característicos: "Farno de
cubai -eletricamente aquecido para a
halogenação- direta de minérios °súditos a temperaturas e:evadas",
Privilégio de invenção.
Fórno de cuba 'eletricamente aquecido. para a halogenação direta de ma:
teríeis briquetados constituídos por minérios oxidicos e carvão, visando a
•
obtenção de halogenetos anidros, em.
especial a obtenção de halogenetos voTERMO N.° 129.059
.1áteis, e temperaturas de mação eleDepositada em: 10 de maio 1961.
vadas. no interior de um farno de cuba
provido de um revestimento de carvão
Requerente: I.R.B.L. Indústria de
sintético e dotado de um eletródio Roupas Brancas Ltda. (São Paulo).
médio perfurado, correspondente •à paPontos característicos de: «Original
tente dos Estados Unidos 2.755.325, disposição em cintra-liga para gestanintroduzido superiomente etravés da ees».
cúpula do fórno, caracterizado pelo fa1.• ) (Original disposição em cintato de se colocar em oscilações verticais, liga para gestantes», em que se ucorpo
respectivamente em movimento gira- é constituído pelos laterais (ft em
tório de vai-e-vem ou simultaneamen- tecido e formato apropriados, coligados
te em oscilações verticais e em movi- posteriormente com elástico (2) ou por
meio equivalente; nas extremidades infemento giratório de vai-e-vem, o
tródie médio, perfurado e . provido de ..iores dos ditos laterais são conectadas
molejo. de modo que de acôrdo com a as ligas (3) e presilhas convencionais
profundidade de imersão deste eletr.& (4), e caracteriza-se pelo fato de na
dio médio na camada dos briquetos extremidade diariteira de um dos laterais
carbonados a serem clorados, respecti- (2), tem costurada ou fixada por qualvamente na camada de corpos de en- quer processo, uma fita elástica (3),
pequeno tamanho, em cuja extremichimento constituídos *pot coque em de
ciade é présa urna alça (6); na extremifragmentos grosseiros ou carvão sinté- dade de lateral dianteiro e posto .(2),
tico cru fragmentos grosseiros, seja tem também costurado ou fixad opor
possível urna adaptação elétrica do qualquer processo, uma outra fita elás/amo de cloraçao a tensões de 20 a tica (7). de maior comprimento, a qual
60 V. em vigência de intensidades
se encaixa, e é passante na alça contramitadas e constantes de corrente, de posta (6), dobrando-se nesta região, e a
sorte que na região do eletródio médio ponta desta fita elástica (7) tem cursor
mergulhado nestas camadas se forma (8) que . pode correr ao longo da mesma
uma zona de temperatura máxima Igual fita (5), com pequena lingueta auxiliar
• a 1600 até 2000°C, na qual esteja as- (9) para travar o deslizamento. Total
segurado um consumo quantitativo de de 2 pontos.
halogênio mediante halogenação, sem
que se observe resíduc, do enatFrit.1 es-ai
'TERMO N.° 129.092 pregado: ••
• ."
I .
Finalraente„ a deppsitante reieindica,
De 30 de maio de. 1961
de acareio com, a • Convenção,,InternaRequerente: N. V. Philips'gloeilamional e_de •coafsiimidade com o erti— Holanda.
se -21 .do Propriedtide In. penfabrieken
Titulo . Aperfeiçoamentos em ou celadustrial, a . prioridade . d r0efresnondente pedido. , 'depositado' na Reparti- dvps a dispositivos semicondutores mais
particularemnte dispositivos foto-se,ns')ção; de . Patentes' da Alemanha, tens 14 veia
e processos para sua fabricação —
de • rri;a1c;
1'960, leti .
nAmero Privilégio de Invenção.'
o 29 678 171/40a,
11 A perfeiçoamentos em ou relati1.7rn ponte•
w. 4i.nnsItivm semi-condutores, mais
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Processo de produzir novos 1-a
piporldikateres de ácidos 4.
o-substituídos da fórmula geral 1

nsen
t

caracterizado pela reagíto 4: derivado;

dtt fórmula

geral l

•

TERMO N.° 129.170,
De 15 de Aio de-1961
Privilégio de Invenção — (Aparelho
de agarre com braços articulados, usado
principalmente no transporte de chapas»,
Simon P.ierre, francês, engenheiro, estabelecido em Avenue des Vialettes 17,
Montfernieil, França.
1.°) ' Aparelho de agarre com braços
articulados caracterizado por compreender braços em ângulo agrupados frente
a frente em dois conjuntos (1, 2 e 3, 4)
que compreendem cada um pelo menos
uru par de braços e um par de paralelogramas articuledos, que ligam os braços •a chassis (17) sabre o qual está
colocado um motor (18) cujo eixo está
acoplado a u mmecanisom susceptível
de afastar e aproximar os dois conjuntos, o chassis estando além disso munido
de meios para enganchar a um engenho
de levantamento e/ou de transporte.
Seguem 10 reivindicações.
O requerente reivindica a prioridade
de iguais pedidos depositados na Repar-s
tição de Patentes da França, sob nXimero
P. V. 327.906, em 21 de maio de 1960
e P. V. 836.482 em 23 de agEsto de
•
1960.
TERMO DE PATENTE N.° 129.876
De 8 de junho de 1461
Imperial Chemical Industries Limited
— Inglaterra.
Titulo: *Composições hert;icidis» —
Priyilégio de Invenção.
1.°) Uma composição herbicida caracterizada por compreender . um "sal
quaternário de dipiridilio dotado de atividade hermicida, uma proporção conveniente de um fosfato que, por dissolução em água. fornece ions H2PO4—,
e uma quantidade adequada de um
molibclato solúvel n'água.
Seguem-se os pontos de 2 a 20.
A requerente reivindica de acardo tom
a Convenção Internacional e 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 da Inglaterra, em 9 de
;jithi,o de 1960. sob n.° 20.300.
.-r-•-••••n

1

na igual R2 tem o significado acima,
com derivados reativos de ácidos benzoicos o-substituídos da fórmula geral

na' qual RI tem osignificado acima
e X representa cloro ' ou bromo ou um
grupo conte 1 ,) 1-3 átomos de carbono.
Finalmente a requerente reivindica&
de acôrdo com a legislação aplicável, a
pelo.-:dade do correspondente pedido de
patente depositado na Repartição de Patentes -da. Suíça em 23 de outubro de
1957, sob n° 51.892.
9 : - de Janeiro,
TERMO N' 108.549
18 de fevereiro de' 1959
Requerente: Sandoz S.A. — Suíça.
Titulo: Processo de produzir novos
derivado. 3,5-diceto-pirazolidinicoe. —
Privi1.5 •
I over •
Processo de produzir novos derivads
3-5-diceto-pirazolidinicas da fórmula gerel

[—<

• (

•

TERMO 1\19 106.e^De

ele' outubro de 1958

• diz

.r'
Requerente
'Sandoz S•A..,
PonProceásá 'de prochiiir no'•' 7,14/,
cios — 1 . — AlcOil
Piperidil
Ésteres de 'acidas Benzalcos — Substi- na qual RI é isopropilo, isobutilo
tullos — Privilégio de invenção.
benz l o, caracterizado pelo
faio que .
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e;miega-4Nraietil-pipericil-4)tropil-hlgtaalna sia fórmula

" TERMO N4 113.679
N de

outubro de 1959 •

kfl).,5‘)

revere3ro de %et 63/

sulfõideos, correspondentes A fórmula triezina contendo pelo menos dois ato.
2erld
moa de liaiogènlo capazes de reagirena,
ela/
como, por exemplo, a 2.4.6-crida°.
pidroiclina, a 2.4.5.6-tetrac/oro,pirimidina ou a 2.4.6-tricloro-1.3.5 triazina.
(Total de 3 pontos).
Prioridade: Suiça, em 31 ele outubro de 1958, sob o número 65.635,
em 10 de setembro de 1959, sob o número 78.050.

Depositante Cibo Société Anonyme (em alemão: C.iba Alctlengesellschaft) (em inglês: Oba Limited), firma suíça.
Pontos caracteristicos dê: "Processo
de preparação de novas aminas secun •
daria( (privilégio de invenção).
1 — Processo de preparação de novas minas secundárias, ou de seus na qual X .representa um rachem alsaia da fórmula:
collo de baixo peso molecular, y 1,2.
presente um átomo de halogênio ou
um radical alcoilo de baixo le baixo
peso molecular, R representa o radi.1
cal de uma triazina ou diazina contendo
posta em reação com êsttrea diakoipelo menos um átomo de halogênio
malcônieo
substituído
os de um áddo
reativo
como por exemplo, o radical 2.
fórmula geral III
2.6.-tricloro-pirimidina, da .2.4.5.6na qual R representa um radicai de tetradoroapirimidina ou da 2.4,6-leihidrocarboneto saturado inferior, o qual cloro 1.3.5-triazina, e RI representa
tgLiç. também pode ser interrompido por oxi- um átomo de hidrogênio ou um radical
génio na cadela de carbono, e 121 re- alcolliCo de baixo pêso molecular, e o
presenta um radical de hidrocarboneto núcleo A pode ter um grupo sulfOnico
00.000013.07.
Inferior, caracterizado pelo fato de que e o núcleo B outros substimintes tatl
como átomos de .halogénio, grupos anilem fenol — éteres da fórmula
nados, acilaminados, grupos alcoilicos
ou alcoxilicos de baixo pso molecular
mude elevai° é Um grupo alcollo conou gomos sulfõnicos — caracterizado
tendo até 6 átomos de carbono.
por consistir em condensar uma mo1ePrioridade : Suiça, em 20 de fevereiro
cuia de um composto antraquinedio
de 1958
,0-02C1124
correspondente
à fórmula geral
—

Lc

TERMO N° 113.180
11 de aeterabro de 1959
Requerente: Sandoz S. A. — Suiça•
Titulo: Processo e produzir nervo deeivados ladólicos, contenda fósforo. —
Privilégio de invenção.
Processo de produzir novos derivados indóIIc. contendo fósforo, da fórmula geral I

o
na qual R1 tem o significado dado
acima e X' representa um radical eonversivel no grupo -NH-R acima definido, e X' éconvertido neste último
grupo diretamente ou em estágios, ou
pelo fato de que em compostos da fórmula

I/

NH

TERMO hl° 115.8fal
' de 5 de janeiro kle 1960
Ernest abIght — Suiça.
Pontos — Pr000650 para a lalarhe'
cação de novas munda,s &ciadas —
Ieciaza.dais a serem usadas na prcpa.
ração de 'substancias radlopaeas
Privilégio de Invenção.
1) Um processo para a. tabricaçao
de novoa compostos de amidús aolo
das • lodo.zadas, caracterizado pe,e,
lato de ser a M11111)14 See911

a
IL0a11111-.R.,000E

—S0 H
3

O Br,,

uz)

em que na airubolos reprteentam
radicais alquilenoe retas ou rarnitle
eados de não mais do que truaC.
(4) á.tomors de
e Pelas fa•
na qual o núcleo A pode ter um gru- nes de reação decarbono,
um sal metal .alcapo sulfânico, com uma molécula ele lino de 3, 5, — Dilodo
Plrldonei
uma amina correspondente A fórmula
(4) cOM mil composto de 1érmuut

geral

X

1AL-À-00-E11-R-000R"
em que "uni" representa redimi cloro ou M bromo e "R" rerdesenta
radical meti/a ou etilm para (MU(
uni éster da fórmula
.

na qual X representa o grupo -CONH-R ou -CO-NH-CO-R, R e RI trin
onde RI e R2 sionificam grupos alcoi- o significado dado acima os grupos
ticos idênticos diferentes, com 1 até carbonila são reduzidos, ou pelo fato
1 átomos de carbono ou, em conjunto de que o radical -CH2-CH2-NR.-R é na qual x e B correspondem ms deficom o átomo de nitrogénio, um anel pi- Introduzido cri, compostos da fórmula nições precitadas, yl represento um
peridinico, caracterizado pelo fato que
átomo dylddrogènio ou uni radical a/OR
alo, derivado 4-hidroxi-indólico da fôrcollico de baixo peso molecul ar e
1
mala , .ral II
representa um grupo ominado, rnonoa/collaminado ou acilaminado: &pois,
tratar o produto da candensação com
um agente de halogenaçào quando yl
f
--CH2 —H
II
representa .um átomo de hidrogênio,
sulfoná-lo no núcleo B quando contém
só um grupo sulfónico, e hidrolisá-lo
livre. (Total de 18 pontos,.
quando z representa um grupo a..1.,k
tendo R e RI o significado dado acl. minado e, finalmente, fazer reagir o coma e, se desejado, uma base resultan- rante antraquineinico obtido que corte é convertida num seu sal, ou um responde It . fórmula
onde R1 e R2 tem o mesmo significado, sal resultante é convertido ra base
TERMO N.9 114.378
é transformado sob a forma do seu sal
(iv)
com unia base inorgânica em solvente
De
30
de outubro de 1959
Inerte, mediante tratamento com derivados reativos do ácido fosfórico, no éster Requerente — Sandoz S. A. —
fosfórico.
Suíça.
Pi.....:mente a requerente reivireLmde ' Titulo — Processo de fabricação de
rabrdo com a legislação aplicável. a .corantes antraquinenicos contendo gruprioridade dos correspondentes pedidas pos reativosi e as aplicaçóes dos mes#e patente depos::ados na Repartição mos. — Privilégio de invenção.
de Patentes da Suíça em 12 de setembro
de 1958, sob número 63.875; em 16 de le — Processo de produzir os coIffleiro de 1959, sob n• 68.424 e era rantes antraquinamicos contendo grupos na qual x, y', A. B e RI têm o signl13 de março de 1959, sob ri° 70.742. reativos e, pelo menos, dali grupos ficado preeitado, com uma diazina ou

em)

•

Le0-3713—trf-,000ii

e hidrólise dilate iister sob conommel

alcalinas. — Total de pontos tTES
reivindicações.
'MOMO -Ne 123.'183.
CIE

25 de outubro de 314.0

Requerente: Cibr. Societé Ancor
me, firma sulça.
•entoa caracteristicos de; PrOCeal4
para a, produção de novas Azo-cora
xantes Contendo cromo e 00balio
•
Privtlégio de Invenção. •
• 1°) Processo Pura a Produção
azo,eorante, contendo metais, earae-
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Fevereiro. de 1965

%visado pelo fato de se Usttarem •
a é ura número intearo de 1 até
usono-aeo-oorantee contendo gellpar 80 e X significa hidrogénio ou em resto
grupementoa ácidos
em água como oationta.
dotados da fórmula geral • dissociável
tal de 5 pontos.

cular superior: e finalmente, sendo preTERMO N,° 130.019 t
visto um braço superior levemente recurvado, disposto diametralmente aciQe- 14 de junho de 196/
ma da tampa, tendo as extretnidades
Finalmente a requerente reivindica, /igeiramente dobradas e encaixadas sob
Requerente: Fabio Montês de Aseve.
de acôrdo cora a- legislação aplicável, os ganchos laterais do cone) principal, do — São Paulo,
a prioridade do eorrespondente pedido braço este provido de uma saliência
Titulo: Cabeça humana para estudo.
de patente depositado na Repartição central superior, portadora de manopla anatômicos — Modèlo Industrial.
de Patentes da Suiça. em 4 de moro circular, com superfície lateral nervude 1960, sob n.° 2.514-60.
.
rade, e ainda aplicado centralmente
sóbre um curto eixo vertical Inferior,

ife

Cri

11-14 =s ti-

Tr.,RMO

126.803

de 18 de fevereiro de 11431
Magus. IC representa um radical becónico que tem o grupamento hidrottla em posição vizinha à ponte azo
• que apresenta dois substituirttes
não emolientes, uni X representa
hidrogenio e ooutro X representa,
Um grupamento ácido sulfónico, com
agentes doadores de cromo ou de
cobalto, de modo e se formarem compostos complexos 1:2-mete1icos.
Finalmente, a depositante reiviniiCa, de acOrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
O artigo 21 do Código da Prodriedade Industrial, a prioridade do coridespondente pedido, depoeltado Da,
Repartição de Patentes ia Suiça, em
27 de outubro de 1959, seb ontiniero
79.904.

de 26 de janeiro de 1961
Requerente: J. R. GelgY S.A —
Suiça.
Titulo: Processo de produzir emulsões de narcóticos para aplicação
parenteral — Privilégio de invensão.
19) Processo de produzir einulsees
de narcóticos para aplicação parenteral, caracterizado pelo faeo de ere
g — /0 _ parte de um composto da
fórmula geral
oe
o - OH, • CO -

J. R. Geigh S.A.. — Suma.
Pontos — Processo para a pigmentação de substancias orgânicas maTERMO N.° 129.639
cromoleculares Privilézio de invenção.
. De 31 de maio de 1961
19) Processo para a digmentação
do substencias org ânicas macromoRequerente: Indústria e Comércio de
/eculares caracterizado pffia eicorpo- Artefatos
de Couro e Tecido Ltda.
ração, nas mesmas, de diamino,tiI.° "Cabeça humana para estudos
feno-dloitazinas em fina disperção, (INCART) — São Paulo.
Titulo: Original desenho ornamental anatômicos", confeccionada em plásttde fórmula geral I
para tecidos — Modelo Industrial.
co ou outro material conveniente, caracterizada pelo fato de apresentar indicação, nas partes mais externas dos
músculos existentes, assim como dos
Os,
maxilares internos e parte dos dentes,
enquanto que no pescoço são apresentados o &alio da fonação e os ossos
superiores da coluna vertebral. sendo
ei
Os elementos anatômicos representados
em vivos coloridos. Total de 2 pontos.

TERMO ee) 126.140

.

é

provido de disco circular extremo,.fixado centralmente sôbre a tampa; tudo
substancialmente como descrito e' iluetrado nos desenhos anexos.

a

1
1

onde, eventualmente, os ndbleos A
e B são ainda substitui:los não ionogenoamento. — Total nove pontos
Finalmente a requerente reivindica, de acôrdo com a legislação areie
cável, a prioridade do correspondente pedido de patente depositado na
Repartição de Patentes de Suíça, em
19 de fevereiro de 1960, sob o número 1.909-60.
TERMO N.° 129.641

o
OX

(I)

De 15 de junho de 1961

1. 0

"Originai desenho ornamenta'
para tecidos", caracterizado pelo fato Requerente: Tecalenit Limited
de se consubstanciar numa forma ca- Inglaterra.

Titulo: Nevo modelo de elemento
talizada composta de dois louros de retentor
para tubo flexível. — Modeorientação inclinada (1 e 2), cujos ta- lo Industrial.
los se cruzam (3) inferiormente. Total
de 3 pontos.

De 2 de ¡unho de 1961

Requerente: Lares Produtos Domes.
ticos Ltda.
São Paulo.
Titulo: Original modelo de panJa
de pressão — Modèlo Industrial.

na qual Ri. R2 e ete signa:cem restos alquilicos de baixo peso niceecular e R4 representa um resto alquilo, alquenilo, alfa-hidroxl—alquilo ou alia-oxo-alquilo de baixe peso
molecular não emulsimeadas em
água, para perfazer 100 partes volumétricas. por meio de 1-5 partes
de um preparado inosital-foafatideco
e seja-lecitinico pobre em óleo e livre de piroganas e his t.arnine e, ao
todo. 1-5 partes de glicaridos parciais de acidos graxos supeeoees e
ou F e Ll derivados nolioxistilenr&s.
Total de 3 pontos.
1.* Original modelo de panela de
_prioridade: suiça. em 27 de lane. pressão, caracterizado por um corpo
ro de 1960, sob 11° 770-60.
principal com base plana circular e
superfície lateral suavemente arredondada, a qual é provida, próximo de
TERMO I\T,.° 127.313
sua borda livre, de duas placas subatancialtnente triangulares e Opostas,
De 2 de março de 1961
ambas dotadas de prolongamentos vertiRequerente: Sandoz S.A. — Suíça. cais em ganchos. com recortes laterais
Titulo: Preparado pigmentar — Pri- opostos, e de apenas uma delas Italiantando-se um curto Moco central, levevilégio de Invenção.
1.° Preparado pigmentar, ctijo com- mente tronco-cónico, ao qual Se ttelica
ponente característico é um composto um longo cabo recurvado, com is extremidade ligeiramente revirada para
fórmu:a geral
111-to-c2wOn-o-A-cr,

TtntMO N9 .130.058

TERMO N.° 130.018
De 14 de junho de 1961
Requerente: Fabio Montêe de Azevedo — São Paulo.
Titulo: Miniatura de corpo' masculi•
no para estudos anatômicos Modêlo
Industrial.

19) nevo modelo de elemento retentor para tubo flexível, caracteriza-

do pelo fato de" compreender um elemento substancialmente retangular e plano em cujos bordos 4.
recortada uma pluralidade de dentes paralelos e espaçados: e pelo
fato de que esses dentes, em seguida,
se curvem substancialmente, em arco
de circulo tendo o seu centro no
plano do referido elemento efetuando-se a curvatura dos referidos dere
tes, alternadamente, para uni e outro
lado, de modo a delimitarem eles, no
seu interior, inn espaço, substancialmente, cilíndrico. (Total de 2 pontos/ . Prioridade: Inglaterra, eia
15 de .dezembro de 1960, sob número
809,709.
TERMO N9. 130.160
De 21 de junho de 1901
Requerente: Indústria de Metais

"leulcânia" Ltda. — São Paulo.
Titulo: leóvo modelo de manopla
I.° "Miniatura de corpo masculino de registro. — Modelo Industrial.
para estudos anatómicos", confeccionado preferivelmente em plástico, transparente ou não, Cera coloridos convebaixo; e a tampa da panela sendo cir- nientes, caracterizada pelo fato de aprecular e levemente tronco-c8nica, com sentar cabeça completa seguida de Pesquatro orificlos em sua borda, e abule coço, mostrando traquéia, enquanto que
provida de trecho central plano rir• o tronco se apresenta com placa ante-

cular, cem quatro nervuras cruzadas rior removível pare acesso aos OrgffoR
de referço, entre duas das quais salien- internos, placa essa representando exna qual R significa um resto ,hidrocar. ta-se. o cabeçote cilíndrico vertical ee ternamente a caixa óssea toráxica e
1) Nevo modelo cie manepla de
!micto, eventualmente substituldo. A uma válvula, cota- uma linha circular órgãos inferiores do aparelho digestivo
repreaenta um resto metileno ou eti- de fures radiais, e mais um betão dr- sendo que os braços e mãos apresentam registro, caracterizado por compre-

DIÃRIO OFICIAL

Sexta-feira 5

Fevereiro dei 955 533

(6 ão III

fio fino e, na parte inferior, internamente, suas fóthas formadas por fio
fino e, na parte externa, três fOltuts
formadas por fio fino e contornadas
por fio grosso, havendo, no campo
circunscrito por esta figura elitica,
Uma elipse menor formada por fio
grosso sendo parte das malhas hexagonais do filó de seu campo interno cobertas por fio fino de modo
a deixar descobertas ou vazadas malhas, uniformemente distribuídas; figura esta, limitada na parte superior por ondulações constituídas por
fOlhas que partem da referida flor
superior e são formadas por fio fino
contornadas por fio grosso e, na
parte inferior, por bicos formados
por um aroo composto constituído de
três arcos, um maior central e dois
laterais menores, formados por dois
fios grossos, sendo o espaço entre
as mesmos tomado por fio fino e
correndo ainda, no vão entre a figura elitica e o arco composto inferior, mais perto &alta, um fio grosso ondulado e sendo o . vão entre o
INF
mesmo arco composto marginal tomado parcialmente por fios finos e
deixando descobertas
19) Forma ou configuração de fras- parcialmente
.
co, caracterizada por terem as faces as malhas hexagonais do filó".
principais anterior e posterior, verticais, • um contôrno semelhante ao de
TERMO N9 151.574
uma ferradura, ou seja, constituído
por dois arcos, que afastando-se um
De 8 de agteto de 1963
do outro a partir da base são ligados
a certa altura algo acima da metade Willy Luiz da Silva — Estado de
da altura total do corpo do frasco São Paulo.
por um semi-circulo superior, apre- Pontos: NU° tipo de telha lamisentando a face anterior uma de- nada.
— Modèlo Industrial.
p ressão plana que, ocupando grande
parte da sunerficie da face, tem contórno em forma de trapézio isóceles
um tanto mais desenvolvido verticalmente que horizontalmente e com
os dois cantos inferiores acentuadamente mais arredondados que os superiores, e sendo a secção horizontal
do corpo do frasco, em qualquer
ponto de sua altura, substancialmente retangular e seus lados, e partir
do contôrno apenas ligeiramente
abaulados. (Total de 2 pontos).

TEMO )14 160.692,
e nder um corpo aproximadamente
tronco-cônico invertido, com faces
tabaroa e superior suavemente arreDe 9 de julho de 1968
nds,das, e tendo a face inferior
São
grande abertura central circular, Requerente: Nigou Saphir
rpo éste em cuja face lateral hão Paulo.
avistas trés grandes reentrâncias Titulq: Forem ou configuração excavas, regularmente espaçadas, e terna de frasco. — ModEllo Indus•
delimitadoras, na face superior, de trial.
urna área central aproximadamente
triangular e abaulada, com laterais
recurvados e formando pontas suavemente arredondadas; e na referida
arca triangular superoir sendo preflato um botão central saliente, com
oontorno lateral sarilhado; tudo;
elbetancialmente como descrito ai
lhtatrado nos desenhos anexos.

1

TÉRMO N9 130.869
De 19 de maio de 1961
Requerente: Metalúrgica Motivar
Ltda. — .São Paulo.
. Titulo: Nóvo tipo de válvula cor.:utora de ar adaptável a motores
automóveis, lambretas e outros.
odélo Industrial.

.n•••••

1°) Nóvo tipo de válvula condu.tora • de ar adaptável a motores de
automóveis, lambretas e outros, constituído de metal, plástico ou de qualquer outro material apropriado para
esta finalidade em cOres e tamanho
desejado, caracterizzado pelo fato da
peça n 9 1 que funciona como carcaça, ter a configuração ligeira de
.urn cônico onde é ajustado às dentais peças. (Total de 3 pontoe).

entre ditas Saliências, têm !alterca.
Wats saliências de menor extensão,
dispostas como que imbricadas entre
si, e as suas pontas são em arco;
tais saliências dispõem-se em superfície que tem como fundo diminutos
segmentos em baixo-relévo, desordenadamente situados; a zona do bico
de solado tem superfície em meia
lua, na qual se dispõem várias saliénolas do mesmo motivo, porém
diminuindo gradativa e harmoniosamente. de extensão; tôdas as saliênelas têm secção transversal em rampas suaves; o salto apresenta-se com
o mesmo motivo ornamental, e os
ângulos internos das saliências do
solado; no arco interno do solado,
há zona saliente longitudinal, lembrando um "Y", e com pequenas
rampas nos bordos. (Total de 2
pontos).
TARMO N.° 15 1.7 23 De 9 de agOsto cie 1963
Requerente — Delfim Comérej0
e Ilidústrja S. A. — São Paulo.
Título — Um desenho de renda
— Desenho indu-strial.

Uni desenho de renda, produzi.
do Obre uma tira de filó de malhas hexagonais tendo urna mar"
gem reta e a margem (costa for.
mada por uma seqüência de arcos
voltados para fora, caracterizada

h
pelo fato de cada um dêstes arcos
Novo tipo de telha laminada, ser por sua vez constituído por
formada de uma chapa de metal Ou
de plástico e de tamanho e espessu- urna seqüência de pequenos arcos
De 1 de julho de 1983
Requerente: Delfim Comércio e ras variáveis, porém caracterizada conStituindo a parto externa, conpor ter recurvadas no mesmo senti- tornada por fio grosso, de peque. Titulo: Nevo modèlo de frasco Indústria S.A. — São Paulo.
do, as bordas opostas. Tudo como nas figuras wregulares alternada_
Titulo: Um desenho de renda.
para bebidas.
descrito no presente memorial e ilus- mente fechadas rillm arco grande
Requerente: Societé de Sucreries Modelo Industrial.
trado nos desenhos em anexo.
o abertas para o lado interno da
ISresiliennes — São Paulo.
=MO N9 150.808

TERMO N° 150.993
De 23 de julho de 1963

• Pontos caracieristicos: Reivindicam-se como elementos constitutivos
Qa novidade em questão, o conteúdo
dos seguintes pontos característicos
— Modal° Industrial.

1 9)

TERMO N9

181.878

tira no arco adjacente, feitas com
fio,r médicos paralelos e deixando

Porções centrais vazas compreendendo várias malhas hexagonais,
sendo a margem oposta, reta exterModêlo Industrial para: "Original
configuração em solado de calçados", namente, feita com fios médios
Ancora Companhia de Indústria e paralelos delal modo que se forComércio — São Paulo — Capital. mem arcos voltadoS para a margem e com seus encontros voltados
para dentro da tira, correspondendo
cada seqüência de três dês.
"Um desenho de renda, formado
Les arcos,em extensão a. um dos
saibre uma tira ou faixa de filó de
arcos da margem oposta; pelo fato
malhas hexagonais, constituindo unia,
sequência de motivos, cada qual cados campos compreendidos nas
racterizado por uma figura substanporções abrangidas por cada um
cialmente arnica compreendendo
dos arcos da margem arcada, enuma flor superior constituída de cintre éste e a margem reta, apreco pétalas, sendo duas maiores insentar motivos alternados, com
feriores. bipartidas, duas maiores lacontórnos defio grosso e tomados
terais superiores bipartidas e uma
menor simula superior central, tópor fio médio, -a saber: em um
das elas formadas por fio fino e
campo, próxima ao respectivo arco,
contornadas por fio grosso, flor esta,
uma flôr grande formada por uma
de cujos lados partem, para baixo,
corba depétalás irregulares - e re1 9 1 "Nóvo modê10 trasco para dois arcos eliticos, cada um formado
bebidas", caracterizado por possuir por dois fios grossos, interrompidos
cortadas, um tanto alongaria no

a

formato excencialmente trapezoidal,
mas de linhas curvas, isto é, partindo de uma base retangular, arcos
divergentes tiferiores iguais formam
a parte inforior, concorrendo em ângulo côncavo, um pouco abaixo de
sua altura mediana, com arcos superioree iguais, concorrentes no gargalo. — (Total de 3 pontos).

De 24 de maio de 1968

na zona média por uma flôr média
por dois fios grossos, interrompidos na
zona média por uma flor de 8 pétalas
formadas com fio grosso e 'terminando na parte Inferior de modo a deixarem entre si uma flor menor de cinco
pélatas fornadas por fio grosso, tendo cada arco, na parte sunerior duas
fOlhas em cada lado, formadas por

1 9) "Original configuração em solado de calçados", caracterizada por
ter uma pluralidade de- saliências
um pouco recurvadas em amplo ilngulo, situadas transversalmente em
relação ao olado e que se estendem
de um bordo a outro do mesmo, e,

sant:do longitudinal na tira e circundando um centro tendo duas
pétalas arcadas semi-aberta, -, e várias pontes pequenas esparsas entre as quais algumas malhas são
tomada., por fios muito finos; no

espaço esta flôr e a margem reta.
uma flor semelhante, porém, bem

n
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paralelos finos, a margem ex127.d215
Onor; no camp o adjaoente, Pré,' por poucos- fios finos, e contornados fios
terna da faixa de largura menor,
ma ao respectivo arco, outra flOr por fio !naja gaÇaiso, mostrando o arco com
mus
arcos
voltados
para
fora,
da corola em sua parte inferior a
De 23 de kvereiro de 1961
t o nor a nálog a e Sleta flor menor face externa das pétalas, estas toma- feita numa largura correspondente
, 'lutem
referida e, no mesmo campe. das por fios paralelos finos a partir a duas malhas hexagonais tomadas
Laudos S.A.
atra seta flor e a raargem reta de suas bases até certa altura, sendo por' fios paralelos mais finos, a lar- Requerente:
Titulo:
Provam
para a preparaçãe
gura
desta
faixa
de
largura
menor
tira, urna 110r em forma de seus bordos tomados por fios paralede compostas heterocidieoa. r Privt.
tomada
por
flõres
constituídas
de
• arnptmula com a boca Voltada los mais grossos; corola esta, que cir- quatro pétalas contornadas por fio légio de Invenção.
ara dita margem reta e tendo ai- cunda um campo de cuja parte infe- mais grosso e tomadas por fios pau ns . pontos
pontos expareas entre os rior se projetam quatro porções ar- ralelos mais finos deixando um cen- Procela() para a pmpetraçao de noderivado; de *montou* da, fórmula
ate ae malhas - hexagonais são cadas, representando pistilos e for- tro vazio correspondente a tuna ma- vos
por fios paralelos, finos, sendo lha hexagonal, ficando duas pétalas geral
amadas por fios muito finos; nas omadas
restante do campo interno parcial- projetadas diagonalmente sábre os
' VIrc(308 entre d°4 campos tendo, mente
tomado por fios muito finos
- titernadamente, uma a Pôr grande deixando vazias algumas malhas he- encontros dos amos marginais e as
duas projetadas diagonalmena menor e o outro a flOr menor xagonais do filó; abaixo desta coro- outras
para a divisão longitudinal, sendo
Itnálaga. e a em forma de any& la, taZa arco de pétalas externas for- te
espaços 'entre estas fltires toma'ala, em um lado da flOr grande, madas com fios paralelos mais gros- os
dos,
junto aos arcos marginais e
partindo da proximidade do &nem- sos, deixando nas pétalas extremas junto à divisão lon gitudinal, alternaduas porções tomadas por alguns fios damente por duas fólhas e por bicos
I.ro reetrente entre dois arcos mar- paralelas
finos; abaixo déste arco, correspondentes a três malhas junRimais, e curvado para a flór ma- um
arco de fólhas formando o cáli- to aos arcos e a cinco malhas junto
tar oposta à grande, um ramo com ce, voltadas
para a respectiva' mar- divisão longitudinal, e tanto as Roverias Telhas projetadas para anz- gem da tira, concotenadas por fio àlhas
como os bicos contornadas por
tas os, seus lados, sendo o espaço mais grosso e tomadas por fios para- fio mais grosso e tomados por fios
entre duas das fólhaa voltadas lelos finos, 'deixando em suas bases paralelos mais finos e ficando em
tomadas Dor fios mutio finos; oposição transversal alternadamente
para a 'Ur grande, tomado em suas porções
a segunda fiar compreendendo as Rilhas e os bicos; na faixa de larmalhas hexagonais por fios muito euma
corola eliptica de pétalas conmaior, uma sequência de arcos
31no,s; no lado oposto da flor grau- tornadas por fio mais grasso e toma- gura
junto a dita divisão longitudinal e
. ;de; entre esta e ' a menor do cam- das por fios paralelos finos, havendo voltados para esta, situadas em oposipo adjacente e partindo de menor, nas margens das pétalas da narte su- ção transversal aos arcos marginais
t'nuas'bifolhas, uma projetada para perior porções feitas com fios para- da tira e constituídos na largura cor- na qual R, E e 32 silo grupos alcpallos Intornejo datira e a outra para o laico lelos mais grossos, com os quais tam- respondentea uma malha hexagonal, feriores, R é um átomo de hidrogénio,
são feitas algumas porções irre- sendo cada malha contornada Por ou R e R significam em conjunto o grureentrante formado pelo encontro bém
gulares do canino circundado pela fio mais grosso e as malhas adja; de doia arcos Ir:armais, tendo am- corola, à guiza de pistilos; acima des- centes internas, dentro da faixa, bem po de etileno, caracterizado pelo fato
se fazer reagir um derivado de tia
bas em seu interior um espaço ta corola, um arco de pétalas exter- como algumas malhas externas, nos de
Vazio correspondente a algumas nas tomadas por fios paralelos mais encontros dos arcos, entre êstes e aantona da fórmula geral
malhas hexagonaic e sendo e es- grossos mas deixando, junto à coro- dita divisão lon g itudinal, tomadas
paço entre estas hifolhas é a fite' la, porções vazias que nas pétalas ex- por fios muito finos e havendo na
entre estes arcos e a margem
grande tomado por fios muito fie tremas, são parcialmente tomadas largura
fios paralelos finoa; acima déste reta da tira, uma seqüência de motinos nas malhas hexagonais: duas por
de pétalas externas, um arco de vos dispostos em linha reta e consti:11o1has análágas, uma partindo da arco
fõlhas voltadas para a respectiva tuídos por flõres alternadamente
iftbr menor oposta à grande e a margem da tira. formando o cálice, maiores e menores, as maiores situaoutra da MI, em forma de cam- circundadas por fio mais grosso e das em oposição à porção central
arcos e as menores em oposição
pânula e uma convergindo para a tomadas Dor fios paralelos médios, dos
encontros dos mesmos arcos,
Outra; e, partindo de dita fiar me- com exceeão de porções em suas ba- aos
flôr formada por quatro arcos
Tior e curvada para a flor grande, ses, tomadas nor fios muito finos; no cada
reentrantes em seus encontros e feiespaco
deixado
junto
a
unia
margem
uma vinheta, sendo o espaço en- da tira, entre a segunda flôr descri- tos com fio mais grosso, sendo a sutre a mesma e a flôr grand p. to- ta e as adiacentes primeiramente nerffele assim de/Imitada tomada por na qual R tem a significaçao ac i ma daparalelos mais finos, com almamado por fies muito finos nas ma- descritas, parceles tomadas por fios, fios
do centro vazio, correspondente finida, com um composto metalo-orgt. .3hae hexagonais.
de modo a deixarem entre si Porções cão
nico da formo/a geral
hexagonais uniformemente dispostas a unia malha hexagonal.
várias
uma
cada
e compreendendo
TÊ.1315110 N9 lb/.124
malhas hexagonais do filó.
=MO N9 151.726
1ia1e3e-ell- C 112-e11 4-5-R 2
9 de agõeto de 19e3
De 9 de
agdeto
de
1983
a.
Ite
111,
TOMO N9 151.725
Requerente: Delfim Comercial
Requerente: Dana Snaps Indústria
Indústria S.A. — São Paulo
e comércio de Bebidas-Ltda. —.Bão
De 9 de agdeto de 1963
Titulo: Um desenho de renda-enPaulo.
tremeio — Desenho industrial.
Requerente: Delfim — Comércio e Titulo: Configuração externa de na qual R, R e R têm as significaçõef
Indústria S.A. — São Paulo.
frasco ou recipiente seme- acima definidas, Me é um metal bivalente
Titulo: Um desenho de renda (De- garrafa,
lhante. — Modtlo Industrial.
e Hei representa cloro, bromo ou iodo,.
senho Industrial).
de se hicirdisar o produto até ac.
vado de tiosantenol da fórmula geral

.431 .

Um desenho- de renda-entremeio,
• formado sare uma tira de filó de Uni desenho de renda, formado
malhas . _ hexagonais e tendo duas sObre uma tira de file de malhas
- margens retas, caracterizado por duas hexagonais a qual tem uma margem
fieiras semelhantes à "Matéria Rée a outra formada por uma se.' gia", porém, unta de desenho dee- reta
quência de arcos voltados para fora,
rente da outra, reproduzidas alterna- caracterizado por: uma divisão lon• , (lamente, estando uma invertida com gitudinal dividindo a tira em dum
relação à. outra, ou seja, com atas faixas das quais é mais larga a com•
- -bases voltadas para margens opostas preendida entre a margem reta e a 19) Configuração externa de garda tira, compreendenek) a primeira divisão, sendo esta formada por rafa, frasco ou recipiente semelhanflor, uma corola elíptica de pétalas quatro fios mais grossos, paralelos, te, caracterizada pelo fato do corpo
cujo arco mostra na parte suptrator três adjacentes e um, no lado da do recipiente ser um prisma de C&
a face interna das mesmas, tomadas faixa mais larga, correndo a uma faces planas tendo por base um
em suas bases por porções de fios pa- distância correspondente a urna ma- prisma de três faces planas tendo
ralelos mais- grossos, nas outrm par- lha hexagonal, sendo o espaçamento por base um triângulo, aqui/Mero
. tee por fine paralelos médios som et- I formado por uma isequénela de pe- com tingem acentuadamente arre•ente de perytternte ~et tomadas camoe tuadradoe separados por dols dondados. (Total de 2, •nentoe).

•
na-qual R, R, R e R tini as signittetições acima definidas de se hatar éster
subseqüente eoni agentes dissociadoreit
de água, e de-se transformarem evento.
almente, de maneira por por si coai+.
tida, os compostos assim obtidoe meai
sele de ecilçao de Acido.

lexta-feint $

t

Pinalmeate p requerente reivindica, de
do cola a legislação aplicável, a prloe do correspondente pedido de pa.
enes depositado na Repartaição de Patea da &eu Plga 25 de fevereiro de
2.107
960, io14

JIARIO OFICIAL (Seção II/)
vimento do dito braço na mesma
direção, a dita superfície sendo inclinada em relação ao trajeto de
movimento do dito rolamento de
D10410 que qualquer movimento da
dita alavanca relativo ao dito braço resulta em um movimento do

tipo rolamento para um nova posição em seu trajeto para reter
O dito braço em unia nova posiDe 14 de ageeto de 196e
ção relativa a dita alavanca; arRoquerente: Fábrica de Filó 15.A., ranjos para constar a dita alavanl'iffled0 N9 lerl.ele

Estado do Rio de oa ao dito mecanismo, arranjo
para ligar o dito braço ao' dito
Pontos oaraoteristleos: "Novo mo- membro, arranjo para parar o dito
le** de "Volant" de renda. (Paten- braço ao alcançar uma posição MáIre de Modélo Industrial).
xima na qual éperraitido mover
pelo dito mecanismo antes do desgaste ter lugar, è arranjo para
resilientemente urgir a dita alavanca na direção permitida - por
operação do dito mecanismo. —
P rioridade Estados Unidos da
América. em 2 de maio de 1960
sob n.° 26.151.
Seguem-se os pontode 2 a 6.

Cer 'riburgo
neto.

4.

com o espaço entre as extremidades
voltadas para fora de raios ;de roda
adjacentes montados s6bre os aros de
roda interno e externo (11,12) para
contato positivo de aro com qualquer
porção, axialmente, interna da roda ou
das orelhas fixadoras suportadas por
parafuso (31). Prioridade: Efstados
Unidos da América, em 11 de maio de
1960 sob n.° 28.329. Seguem-se os
pontos de 2 a 6.

éevereiro de 1965 535
depressão situado um orificio'Paea
descarregar o eventual ctaitendu
liquido da peça em forma ue
eia; em dita prujeção serià'vAmente plana, disposta em .tirn'''uivel inferior ao do bordo da, Mencionada peça, a embocadura de
uma perfuração de eixo perpendicular ao plano do bordo da bacia,
cuja desembocadura se acha, Seliee
a f ace externa de dita peçaei4 Seguern-se mais 4 pontos cariwWri-

TERMO N.° 128.894
De 3 de maio de 1961

•i
TÉRMO N9 129.049 a

Requerente: - The Dayton
Steel
De 9 ele maio .de.
Foundry Company.
Local: Estados Unidos da América.
Requerente- — Whitin ela mie
Titulo: Conjuntos de aro e roda. Works, firma norteamericanee
1. 0 Um conjunto de aro duplo e roda
Pontos caracteristicos
Frpi!as
no qual tem uma pluralidade de raios
1,•
dirigidos radialmente, terminando, cada para fusos.
um, numa superfície de camba, um aro
Privilégio de invenção..,:-',
interno assentado sôbre a parte, axialLO — Mecanismo de freeo reeaJea
mente, interna da superfície de camba,
uni aro externo trocável assentado 56- fusos provido • de uma sulecileãcie
bre as partes, axialmente, externa da frenadora, compreendendoiumeiloTÉRMO N. o 1.28.798
19 ) 'Neivo maio de "volant" de
superfície da camba, e uma fita espa- jamento, os meios de fixar o talorenda, Isto é, uma renda com unia
çadora anular separadora. localizada jamento a , 4e .fusos,
beirada típica de "volant" (bicos),
De 28 de abril de Mi
entre os aros, para deixar um espaço aracterizado pela presença c.,i
cujo fundo é feito de nylon ou seelhante, cujo contôrno é feito de
Requerente — William N. Jar- de trabalho para pneumático montado rnerosos brue. . lexlveis
tos de "rayon" ou viscoso, de pre- .cline. ,— Estados Unidos da Amé- sôbre os aros, sendo o conjunto d'e aro em sentido lot,cra1, portadores pe
erência lustroso, e cujo enchimento rica.
interno, fita espaçadora e aro externo sapatas de freio, por meios! , de
feito com fio de "rayon", de prepresos à roda por' meio de .arelhas montar os braços no aloja/tento,
Título
--.
Recipientes
para
materência
opaco,
tudo
em
branco
ou
ie
de fixação suportados por parafusos, para mover as citadas sapal es um
rial
fluido.
côr,
caracterizado
por
uma
susai
I.° Uni repiciente. plástico lfe- caracterizado pela parte, axialniente, contra a outra e afastá-las 1 uma
Cessá° de • carreiras horizontais paralelas formadas pela representação xível, - para materiais fluídos, tais interna de cada pina (141 ter uma da outra e em contato frefiador
aUcessiva de uma flôr penta-petalada como líquidos e outros semelhan- superfície, radialmente, virada r-.11, fora co ma periferia exterior lo 'i•eiferido
seguida de um conjunto arredonda- tes, e apropriado para ser posto Inclinada localizadora. orientadora ou
do de hastes com fedhas, sendo que
de alinhamento (16) terminando, brus, fuso quando se move unia;"Cóntra
em cada carreira dita flôr e dito na posição de pé estável - sôbre camente, uma superfície de montagem a outra, e meios Para acionar de
conjunto ficam dispostos em posição uma superficio suporte caracteri- de aro inclinada, radialmente, para fora modo eficiente os braços' em ' posialternada e invertida com relação tis zado por compreender urna parte
ções de frenar e de mantê-los nescarreiras vizinhas e sendo ainda que do corpo, transversamente fechada (17). que fica, axialmente, para dentro tas posições, o elasticidade dos
a barra livre do "volant" é formada em suas extremidades terminais da superfície de alinhamento. Prioripor uma sucessão de bicos penta- superior einferior, para confinar dade: Estados Unidos da América, em braçeos Compensando pelo desgaste
das sapatas de !feio sôbre ' 'o fuso.
dentados separados por uma pequeSeguem-se os no nfná de 2 a 1.
na seção arqueada, conjunto de bar- os conteúdos, incluindo a extremi- 11 de maio de 1960, sob n.° 25128.
Finalmente, a depositante reivinra êste aue é preenchido por uma dade inferior abas terminais e uma
dica, de acôrd0 com a convenção
•nor arca central achatada, confinada
tear quadri-pental ada ladeada
Internacional e de conformidade
tiocões lig ados por um arco:nue se entre elas, e estecledo-se o fecha'sobrepõe à cada seção arqueada aci- mento do fundo através da arca
TERMO Y9 128.975
com o artigo 21 do Código da Proma mencionada tudo substancial- achatada e das abas terminais para
priedade Industrial, a prioridade
menta como descrito e represereado
De 5 de maio de 1961
do crorespondente pedido deposiaumentar
a
rigides,
tendendo
a
no desenho anexo.
tado na Repartição de atentes aos
manter a arca central , confinada
Requerente
—
ablo
Daniel
sanEstadot Unidos tea América do
em sua posição achatada.
chez, argentino, industrial, domi- Norte, em 9 de maio do 1960 sob
Segueruse
os
poios
de
2
a
35.
128.720
o
TeliNEN N.
ciliado em Buenos Aires, na Re- o n9 27.596. Um total de 9 pontos,
pública Argentina. pontos catacteDo e' de abril de 1981
risticos — Dispositivo apto a ser
TÉRMO N.° 128.798
adaptado a um - vaso sanitário, a
lireitierenie — Internationa l 13u=MO N9.129.062
fim
de ser usado com obidê.
sde
1961
E
De
28
de
cabril
5 inpsR Cachines Corporation —
1 9 — Dispositivo apto a ser adaptwins 'Tidos da América.
De 10 de maio de 1961
Steel tado a um vaso sanitário, a ftrn de
Requerente: The Dayton
Titulo — Compensador de des- Foundry Company.
ser usado como bidê, caracteÉbadc
Requerente — Man-sew'Corporitsa:1e.
Local: Estados Unidos da Amé- por compreender uma peça era tion. Local — Estados tInidos da
1.° Um dispositivo para comrica.
forma de bacia provida de um Amércia. Título — Máquinas de
pensar o desgaste em um mecanisTitulo: Conjunto de aro e roda. por compreender uma pça em costura de ponto em cadeia de
mo operável para permitir o movimento de Illfi membro de uma 1.0 Um conjunto de roda e aro du- forma de bacia provida de um Í10 duplo.
posição original sob a Etc:J[6 de ar- plo, ao qual a roda tem uma plurali- bordo que se Prolonga no sentido - 19 — Uma máquina de costura
ranjn,. resilientes, o dito (espoai - dade de raios dirigidos axialmente, da concavidade da mesma, Sor- para produzir costura em cadeia
‘a, anelo caracterizado por uma terminando, cada um, numa superfície mando uma zona de 'apoio Ware com duas linhas que Compreende
alavanca, arranjo suportando a de camba; um aro interno assentado o assento de um vaso sanitário,
uma agulha para linhque se
• dila alavanca para movimento P1- sabre a aparte axialinente interna da dite bordo provido em sua zona move em um trajeto ascendente
ai rn tOrno de um primeiro superfície de camba; ou um aro exter- posterior de uma projeção sensi' eixo atravésde uma distância an- no trocável, assentado s6bre a parte velmente plana, munida da meios e descendente para formar laçadas
elem, predeterminada o então ao axialmente externa da superfície de de articulação corá dito asacaito, de linha da agulha, uma lavadeira
rp lior de um segundo eixo espaça- camba; e uma fita espaçadora anular sendo' ao mesmo tempo atraves- inferior de linha oscilante ' 'que tr.
do do dito primeiro eixo, um bra- separadora localizada entre os aros, sada per uni cOnduto quê come- terceptá as ditas laçadas 'de linha
o, moldado para movimento pivo- para formar um espaço de trabalho çand ocOin um prolonglimènto ex- da agulha e cuja linha - por sua
al .'târno 'do- dito primeiro para os pneumáticos montados sare terior ao mesmo, se extenda atra- vez é formada, em uni triângulo
Cai,. um, rolamento 'arranjo de su-. Os aros: sendo o conjunto .do aro in- vés O., parede da peça sob forma para .entrar na mesma pela dita
porle . , 1 1 (111(5 rolaMento no dito terno, c fita espaçadora e aro externo de bacia até desemi)ocar , ein uma agulh. carcterizada por uni mem.
bcaco . para, ninviniento tielativo presos à roda por meio de orelhas fi. depressão forrada no fundo da bro de forquilha móvel conforaquide em um trajeto fixo, sob a xadoras suportadas por parafusos. ca- Mesma depressão essa que 'se mado e adaptado, para , cooperar
racterirdo, '90r urna ou maiá orelhas - acha.coDerta _por, um ,c,sgulcho duplainente„ .icRi a linha; da lan.
fkl:a Om.gravi4441R., 11,
malres (23.271'4:tile' 'conpelo'
ável
gaj
eie na dita alavanenen
chuveiro; nas proximidades de dita çarleirá e' com a linha da agulha
talo r ‘ dsmento para limitar o mo- formair. em danensão circunferencial,

.63t Sexta-feira

é

tua formação do ponto.. — Prioridado: Estados Unidos da América,
rm 20 de maio de 1960 sob núme-n
Yo 30.482. Seguem-se os pontes
tte 2 a. 17.

DIÁRIO OFICIAL (Seção )II)
TERMO: 129.273
Me 18 ed melo de 19617
•
Requerente:
Clayton
Deviandre

Company Limited, Linco/n, Inglaterra.
Pontos Característicos: 4Aperfeloamento eia, ou relativos a,- exaustores
TÉRMO 11 9 129.094
rotatórioe e similares — Privilégio de
invenção.
De 30 de maio de 3901
1. 0 ) Exaustor, ventoinha ou compressor rotatório, do gênero descrito,
finu er e n te — Dresser Indústria caracterizado por incluir: um rotor,
'" Ince — Estadso Unidos da Amé- formado integral com um cubo propulsor em extensão lateral; um memT1tule — Aperfeiçoamentos em bro de corpo, definido a câmara de
e formado integral com um
"T" de perfuração. Privilégio de trabalho,
alojamento de mancai dentro do qual
invenção.
o cubo é suportado:- meios para apli1 61 — Um "T" de serviço para car um lubrificante sob pressão, atraperfurar um tubo p rincipal com- vés do referido cubo, para distribuição
preendendo uni p escoço capaz de às peças animadas ou operativos, e
chapa radial, fechando completa-,
• ser montado no dito tubo princl. uma
mente o lado da câmara de trabalho
• pai, urna extensão lateral acima que é oposto ao lado no qual é sudo dito pescoço e eonectável a um portado o cubo. .
Tema] de mangueira, uma porçãe Finalmente, a depositante reivindica,
ele corpo .acima da dita extensão de acôrdo com a Convenção Internalateral, urna válvula- montada na cional 'e de conformidade com o artidita porção de corpo e uma tam- go 21 do Código de Propriedade Industrial, a pioridade do correspondente
pa de punclonamento montada
sita porção P sustentando um pedido, depositado na Repartição de
membro uenertnate do tubo prin- Patentes da Inglaterra. em .18 de' maio
.de 1960 sob o n.,° 17.555-60.
. eipal. Total de 10 pontos.
Um total de 5 pontos.
.., A requerente reivindica de acõr

..el . eco me Convencão Internaele
nal e n-n Artigo 21 do Decreto-Lei
nQ 7.903. de 27 de agôeto de 1945
a -Prioridade do corre e teendente Pe
1ide-1 denesitado na RePertieão o
Patent,es 4105 rsta(tos Unidas de
eseee,d e e pro 12 de maio de 1960
ee ob n ç 28.575.

Fevereiro de 1196$

TÉRMO N.° 129.5Z1
De 26 de maio de 1901

•

Requerente — J . Stone & Company (Deptferd) Limited — Inglaterra.
Titulo — Aperfeiçoamento relacionados com a vedação de dispositivos semicondutores —
légio de invenção.
1.0 Depositivo eemeconduter vedado ao revestir o elemento efetivo semicondutor com uma borracha do tratamento a frio.
Total de 3 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional
e o art. 21 "do Decreto-lei 7.903,
de 27 de agasto de 1945, a priorioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes na Inglaterra, em 6 de julho de 1960, sob n. o 23.649.

çar continuamente, o tubo e a 44,
prender-se, de maneira Bules!~
cialrnente Imóvel, arealmente eie
cunferencialmente, dito tubo tenr
do um sulco cireunferencial
se estende continuamente em tôn.
no de 'dito tubo e deta luva de
união tendo engajada uma constrle
ção complementar, dito sulco iticluindo uma pluralidade de pri..
mouras zonas o uma pluralidade de
segundas zonas, ditas segundas zor.
nas estando intercaladas entre as
ditas primeiras zoas ditas primeiras zonas estando espaçadas uma8
das outras axialmente, com relas
Cão ao eixo do dito tubo das CM
eegundaa zonas.. ,
• Total de 6 pontos.

TÉRMO N. o 129.409
De 9 de junho de 1961

Requerente — aroo Internacional Corporation — Estados Unidos
da América.
Titulo — Aperfeiçoamentos em
ou referentes à dispositivos de válPrivilégio de invenção. vula
-1"tla/10: 129.214
1. 0 • Um dispositivo de válvula
16 de maio de 1961
para diminuir o escape de vapor
•
de uma ceinara e para perm:eir o
Requerente: N. V. Philips'Gloeilam- - escape de outro fluido cia mestria,
penfabrieken — Holanda.
caracterizado pelo fato qeu o MesTitulo: Aperfeiçpoamentos em.. ou mo compreende uma válvula cujo
relativos a, d spositivos para a grava- membro de operação no uso fica
ção simultânea de dois ou mais sinais disposto para ser submetido, no
principais por compressão dinámica -- ,sentido da abertura da válvula,
Privilég ,o de Invenção.
uma fôrça dependendo da pressão
1.°) Aperfeiçoamento em ou rela- do fluido na câmara, e, no sentido
tivos a um disposifvo pra gravação do fechamento da válvula à uma
sibultânea de dois ou mais sinais prin- fôrça aplicada na mesma por um
cipais por compressão dinâmica, ca- meio responsivo à temperatura via
racterizados em que a compressão é meios de mola, a fôrça aplicada
real'zada com cada um dos sinais a se- pelos meios responsivos à temperem gravados por meio de um sinal ratura aumentando com a tempeauxiliar comum ou sinal de contrôle, ratura aumentante na ,câmara.
do qual o valor instantâneo é deter,
Total de 8 pontos.
minado pela amplitude do sinal mais
forte instantâneaniente. Total cie 18 . A renuerente reivjndica a piloredade"de idéntico pedido deposi' _•'
pontas.
tado na liepartção de Patentes brie
•A requerente reivindica de acôrdo tânica,.em 10 e junho de 1900, sob
com a Convenção Internacional e o n• o 20.516-60.

•

•

TÉRMO 141.149
De 18 de julho de 1962
Requerente:
Bicicletas Monark
Sociedade Anónima — São Paulo.
Título: Aperfeiçoamentos em ser
Hm para bicicletas e veieulos ••••
Privilégio de Invenção.
1.• — Ap erfeiçoamentos, em Belho,
para bicicletas e veiculo,' similare4
caracterizados por ser o chassis dó
selim articulado, na extremidade dianteira, por meio de suporte de -ots n
eilação e pino, A extremidade de um
suporto fixo ligado, na outra extremidade, a um suporte em "U", onde se introduz o cano do selim e ng
qual se apóia, através de mola,
parte central do dito chassis.
Total de 2 pontos.
•

TÊM) 141.926 De 8 de adido de 1982
Requerente: Aluminium Indo*.
trie — Aktiengesellschaft, firma inTERMO: 129.056
dustrial e comercial suíça, estabele.
cida em Chippis, Cantão de Waille,
9 de maio de 196e
Suíça,
Pontos Caiacteristicob: Lama*
Reciurente: N. V. Philips'GloeilamOca de metal para proteger contra
2,enfabrielcen — Holanda'.
a radiação solar, bens como proces‘
so • para fabricá-la — Privilégio de
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou reInvenção.
a arranjos de circuito para a
I.° — Lamela tea de metal para
:.wparação de impulsos de sincronizaproteger contra a radiação solar,
ção vei-tical do sinal de sincrosização
preferentemente feita de metal lede televisão • total — Privilégio de Inve, caracterizada por duas barras
perfiladas, produzidas em prensa do
venção.
cordão e constituindo os cantos dá
',1.°) Um arranjo de ciréuito para
lamela, com dois-sulcos externos lonseparar impulsos de sincronização vergitudinais, e por duas fOlhas metátical do sinal sincronizador de televilicas abauladas, cujas bôrdas longitudinais se. acham intrometidas nes
s'• AO total contendo impulsos de sincrosulcos externos • longitudinais dai
nização vertical e de linha com ou sem Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903 de
perfis.
Impulsos igualizadores por inteimédio 27 de agôsto de 1945, a prioridade
Total de 5 pontos.
de um trnsistor, caracterizado pelo fato do correspondente pedido depositado
Finalmente a depositante reivin•
• Te,T1M0 N. o 129.952
de um potencial de polarização cons- na Repartição de Patentes na Holandica de adirdo com a Convenção Intante. Iberando o transistor ser aplica- da, em 18 de mato de 1960, sob núternacional e de conformidade com
De 12 de junho de 1961
do entre a sua base e o seu yrnissoe mero 251.757.
o Art. 21 do Código da Propriedade
• o sinal de sincronização total ser
Industrial, a prioridade dos corresRequerente — The Weatherhead' pondentes pedidos, depositados na
fornecido entre .êstes eletrodos através
uma resistência. em série, os impulsos
Company
—
Estadeie
Unidos.
da
Repartição de Patentes da SU'Ça, era.
TÊR MO: 129.206
me sincronização propriamente ditos do
América.
9 de ag6sto de 1961 e 25 de julho
• sinal sincronizador tendo uma polarida- •
Titule — Luva de união de tu- de 1962, sob os números 9.348-61 41
16 de maio de 1961
8.825 - 62, respectivamente.
de desligando o trans'stor, enquanto
bos — Privilégio de invenção.
.que as partes /ocalizadas entre Mn
Requerente: Fernando Vaz Pereira
1.0 Luva de união de tubos, para
MIMO 144.278
Impulsos sincronizadores, juntamente — São Paulo.
uso em uniões de tubos, do tipo
. coro o potencial de polarização; conDe
31
de outubro de 1962
em que um corpo de união é protraiam o trassistor para a condição de Titulo: Nôvo niple para adaptação vido de um furo ou alma tendo
Requerente:
Muhlemann Edusird
supersattiração, a duração dos impo]- em extremidade ele tubo flexível — um diâmetro correspondente ao
Christuan — São Paulo.
Privilégio
de
Invenção.
de
sincronização
vertical
sendo
su. aos
diâmetro interno do tubo a eer Título: Novas disposie8es constru-"ficientemente longa -e- aquela ci,o's im1.°) *NU° nIple para adaptação em unido, um recesso para assenta- tivas em tubos de obtenção de ozo•
sende
l'nha
no
pulsos igualizador e
extremidade de tubo flexível> caractene — p rivilégio de Invenção.
. 110- suficientemente longas para elimi- rizado por sua face (5) interna ser li- mento do extremo do tubo, e uma
1. 0 — Novas disposições construti- •
narem o estado de supersaturação. — geiramente cônica, e sua coniciadde ter bôca de entrada cônica que emerge vas em tubos de obtenção de ozone,
Total de 5 pontos.
seu vértice imaginário na linha de cen- no dito recesso, uma porca dotada caracterizadas pelo fato de se aprede flange, çdaptada para ser tra- sentarem constituídas por um tubo
A requerentè reivindica de acôrdo tro do referido niple, no lado contrá- zido sôbre o dito Corpo com o dito cilíndrico de vidro, o qual acha-si
tom = a Convenção Internac1or4 e o rio à extremidade rosqueada do mesmo,
revestido externamente par uma co.Att. 21 do Decreto-lei n.° 7.903 de 27 quando que ao niple corresponde um flange arranjado de modo a enga- bertura especial configdradn no. asjar
um
ombro
na
luva
k
de
-anão
anel
(7)
cliindrico,
cujo
diâmetro
exa
prioridade
do
ek agOsto de = 1945,
pecto de anéis interompiclus e intercorrespondente' :pedido depositado .na terno è igual ou maior que o diâme- e adeslocar para dentro da bóca
ligados entre si e que constituem
tro
interno
do
tubo
-flexível,
—
Total
em
°landa,
entrada
cónica,
caracterizado
pelo
Repartição . de Patentes na
eletrodo externo do tubo.
de
6
pontos.
fato da dita luva de união abraTotal de -3 pontoe.
1/ de malo 21C 1960, se a' 251.540.

J.irl.).11,1n;! 1,1,4 1
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação /alta de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr a prazo de 60 dias para q deferimento do pedido. Durante Me prazo poderá° apiesentar mias oposições ao Departamento
.
"dona' da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
caçarolas, canecas,
T.:aanos ris. 663.387 a 663.417, de lheres para dentistas, dentes artificiais medores ara aves,
d.latadores cirúrgicos equipas cirúrgi- centro de mesa, descansa-talheres, es28-9-1964
cos, esmaltes para dentes. especulo, es- carradeiras, :emas, frascos, filtros, gra:
Bazar 13
i terilizadores, estiletes, estetoscópios. et- us globos, jarras, faial, jardineiras liSão Paulo
tirpa-nervos, estojos para instrumentos careiros, leiteiras, lavatórios, manteguei_
cirrgicos esparadrapo, tarro de opera rua, moringas, molheiras, 'nichos, irts,
são, formões ara dentistas, gaze hidró- pratos, pilões, potes, porta-toalhas porfila, goivas para cirurgia, inhaladores, ta-papeis higiênicos, sopeiras; saladeiluvas para a medicina, obturadores ci- ras, saleiros, serviços para refrescos,
rúrg.cos, pós para dentadura& passarias. serviços para frios, chá e jantar, traIndústria Bre:Adro.
porcelanas para obturação dentárias. vessas, talhas, taças tigélas, vasilhames,
vasos sanitários. xícaras
pinças para a medicina, raspadores paClasse 16
Classe 2
ra dentistas, resina acritica ara uso denAdubos, ácidos sanitários, água desin- tário, sacos ara água quente, -sacos pa- Para distinguir: Materiais para constntfetantes e para fins sanitários, apanha ra geio, seringas ripodérrnicas sondas. Oea e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos. gatentes, balaustres, wo,
21(5M:a e insetos Ide gana e papel ou Substâncias para Prótese dentária, sepapelSol, atuns bactericidas, barati- ringa para lavagens, camas,. armários. cos de cimento. bloros para. pavimentacelas: arrapaticidas, cresol, cresotali- banquetas e mesas para operações e çào. calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibras, caixilhos: colunas;
na, sreozoto, desodorantes, desin:etanpara curativos, padiolas, placas para
tes. dei unadores, exterminadores de ossos, caretas, culheres cortantes, calca chapa.; para coberturas, caixas &agua,
caixas para coberturas, caixas dágais,
pragas e hervas daninhas, astenia:antes,. embrocações para animais, enxer- dores, drenos, espátulas para a med.ci caixas de descarga para etixos, edificatos. farinha de ossos, tertilizantes Is- na, irngadures para a medicina, gram- ções premoidadas. estuque, emulsoo de.
falua, formicida& fungicidas, fumigai, pos para soturas, lima para ossos, ia- rase astaltico, estacas, esquadrias, estrunoetas. dedeiras para a medicina.. turas metálicas para construções, lametes. gacose para fi is veterinárias gualas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Classe 11
nos, herbicidas, insetifugos, larvicidas.
microbicidas, medicamentos para ant. Para distinguir farragens e.4erramentas de junção, lages, iageotas, material iso
niais. aves e'peixes, óleos desinfetantes Alicate* ala vancaa, arruelas, arrebites .ante contra trio e calor, manilhas, mase argolas, aldraVes, aètnações de metal sas para revestimentos de paredes, ma:
e veterinários. par:óleos sanitários
desin c eranies. papel fumegatório . pós abridores de latas, arame. aparelros de deitas para construções, mosaicos, profie base as‘áltico, produtos para
insetic2 as . parasalcidas, fungicidas e chá e cate. assadeiras, açucareiros. apa dutos
tornar
inspermeabilizantes as argamas
preparações
e
produtos
i4tAntes.
NI
ri •
relhos para lavatórios. arandelas, aresiiiNvicitkei. gera/iradas, desinfetantes e tas, aros, ahnotadrise::, amoladores, sas de cimento e cal, hidráulica, pedi-e.
veterina rios. raticidas, remédios. para amoladores de ferramentas, alças para galho, produtos betuminosos, impermea-fins veterinários, sabões veterinários e• ancinhos, brocas, bigornas, baixelas bilizantes liquidos ou sob outras formas
de , i ta ates, sais para fins agricolas, bandejas, bacias, mombonieres baldes para revestimentos e outros como nas
borticitals. sanitrios e veterinários . sul- borboletss, baterias, bases de metal bra. construções, persianas, placas para pa-,
fatos superfosfatos. vacinas aara aves çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha' vimentação. eças ornamentais de cie animais, venenos contra insetos, ata- para tacass baterias de casinha, colhe- mento ou gesso ara tetos e paredes.
p apel para lotear casas, massas antlmais e hervas baldias
res de pedreiros, cadeados correntes ca reinos para uso nas construções, parCias . e 8
Ilides, chaves de paratusos, conexões 4uetaa, portas, portões, pisos, soleiras.
•
para encanamentos caixa: cie matai para para porias, tijolos tubos de concreto.
aquecedores
re
portões, colunas, canos, chaves de teta
An. , :n3aletros, aparelhos
ntedilic res, aparelhos cremográlicos da. chaves inglesas, cabeções, canecas. telhas, tacos; tubos de ventilação, tanvigas, vigamentos e
apare:hos registradores e medidores de eopua, cachepots centro de mesa- co- atlas de Cimento,vitra
para
purificar.
alia
s
queteleiras.
caixas
para
condimento
distancia, aparelho
de
Classe 17
relhos -egulador .s a gás -aparelha, ct. abramos, cadeados, caldeirões, caçamçal‘ anoniastia aparelhos automátic-a las, chalwirlia, cateteiras conchas coa- Artigos para escritório, almofadas para
para atender e regular gás, aparelho.- dores. cuiictiseiros, cabides de metal carimbos, almofadas para tintas, abride !rica aparelhos pulverizadores apa :abo& caixas de ferro, cgruzetas curvas dores de cartas, arquivos, borrachas,
reihas ?ara aquecimsnto de água, apa cantowiras, chaveiros. cani vetes. dia- berços para niataborrão, borrachas para
auare .:anafa cremones, sadinros crivjã, cura colas, brochas para desenhas, cofres,
relho, q .-radares pica
lhos de alta tensão. aparelhos esteas tradores, cassinetes, cabos. chaves dia- canetas, canetas tinteiro, canetas para
tad scs, gazeificado es aparelhos para dro, jarros de vidro, porta-talheres de desenho, cortadores de papel. 'carbonos,
analkes, aparelaos ozenizadores, apare vida. comporeiras de vidro. ha:teias carimbas, caricabadores, cola para papel,
de vidro raças de vidro, conchas de vi- caiadores, compassos, cestos para corlhos re t iaadores e estabilisadores
pressso e de fluxo de gnzea e liquido dro, pratos de vidro, espremedores de respondência,' 'desenhadores, duplicadoaparei. t'S termostatos aritonõmetio, lautas de vidro, biacoteiras de vidro. Cai- res, datadores, estojos para desenhos,
aspi-adores de pó. serêmetros, acende xas devidro, para doces, para boinbons estofos para canetas, estojos com minai,
dures elétricos, barómetros, Maxilas pótes de vidro com ou sem rolhas de esquadros, estojos para lápis, espetos,
bate-Ia' elétricas caixas de descarga vidro. pa-a liqu dos e sólidos, e artigos estiletes para p apéis, furadores, fitas
comesidores de cuis, culórnetras chave. analogos de vidro para mesa, capa e para máquinas de escrever,' grafites
autor.- iticas, calibradores. esterilizado casinha, jarros e vasos de vidro para para lepiseiras, goma arábica, grampeares. Filhos e aparelhos 4i ltrantes, fotõ Bares, podendo a marca ser ainda em dores,Spis em geral, lapiseiras, suapapeis de escritório e de correspandés- quinau kira apontar lápis, minas para
metros gazóinetros hidrõinetros,
cadu-e. de vácuo iiquidificadores. me cias. anuncios e propaganda em geral, grafites, Pinas para penas, máquinas de
microscó?ios micrómetros. po embalagens e qualquer Rema de acon- escrever, taáquinas de calcular, maquidicionamento
nas de sanar, máquinas de multiplicar,
dómet .-Gs pluviiimeti os pirómetro;
Classe 15
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimque Mi _fores de óleo. reostatos, conta
. .
bos, porta-lápis, porta-canetas, portadores e medidores 1, quantidades e vu Para distinguir: Artefatos de poreelasia,
lume reg:stros para vapor, água, gás, e cerâmica, faiança, barro e terracota, lois cartas, prensas, prendedores -de papéis,
envios I iquidos. rcni .,) ,.es retais, terMõ ças vidradas para uso caseiro, adõrnos percevejos para papá, perfuradores.
'cómetros arixime fina artistitos e instalações sanitárias réguas, raspadeiras de borrões, stencils
metro' tdes..óp:os
troe, ta-anilara-iras e v alas elétricas
artefatos- de cerâmica para uso caseiro. para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 22
.Claase 10
atiõrnos e fins arttsticost alguidares .: aiPa a ri Atinguir. Agulhas hipodérmicas m.ofarizes, assadeiras, barris, bules, bi- Fios de algodão, cânhamo. juta, 11,
dês, báciis, bebedouros, biscoiteiras, ves para porcas circulares chaves toragraras. algodão hi47tililo, aparelhos
Raio X aparelhos para surdez. atada bomboniéres. bandejas,' banheiras ,copos quimétrica, correntes para 'chave*, colras de gaze, bandagens, bisturis, bro copos, consolos, caldet-ões, cântaros ca. creta& chayei para . porcas, distintivos.
dobradiças: descanço para talheres. pracai para dentistas, chnentO dentário, co diabos,
_ cofres, -cubai', coa/omitas, co-
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tos e copos, enxadas, esferas,enteites de metal, estribos. âtulas
sp
estojos de metal para carimbos, ellicm
expandidos para tubos, estruturas inetaUcaa, eacarradeiras, espreinedores,"ésiSitmadeiras, formões, Joices, 'erro! para
cortar capim, frerolhos, tacas, tacõea
fechaduras, fruteiras: funis. fôrmas Para
doces, bolos, empadas e pudins, Unges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses„jpelhos, jarros, limas laminas acoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, ma4adinhas, molas para portas, mart'llos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras
navalhas, nipes. pcas, 'pás,' picaras
pregos. ponteirqs, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão.
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placai, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perhiradeiras
pires pirsas, papelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, 'presilhas, re-telos, roldanas, ralos, regadores
rabites. reduções, recipientes de matai,
rodízios. roscas de aço inoxidável -registros de aço • inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões. saleiros, sacarrólhas, torquezes, trilhos tubos tubulações, ampties, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, 'tesoura.
trancas, tramelas, talheres tal.`ladeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachos, trans de casinha, torradelras. o-inoia, vasos, vasilhames vergas, Mandril de expansâo, freta , de
frezar, gula de [reza de chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos da
viagens, para pastas, balmazea, canto
e
para estojos, Colchetes para malas..çravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expans36"
Classe 12
•:
Para distinguir: Alfinetes comuns. *OUlhas agulhas para maquinas de C01^
tura. agulna3 para tricot, agulhas para
:rachei, agulhas para bordr, botões.
ir dais, barbatanas para colrinhos, fe.corrediços, fivelass grifas para cafrites de vestidos. presidias •
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semipreciosos e suas imitações, adereços . de
pedras preciosas e suas imitações, achar-,
nos de metais preciosos, semi-preciosos
e suas rmitações, alianças, anéis, arii.
gos de fantasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos, ou
semipreciosos, bandejas de metais pre‘
ciosos, berloques de metal preciosos,
brincos de meai] precioso, ou semiprecioso, bules 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 pra*
ciosos, diamantes lapidados, tio de ouro,
fio de prata, fivelas de metais prado,
sos,- galretelras e metais preciosos, jóias,
jóias falsas, lanteiolas de metais preciosos, medalras de metais preciosos,
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chucadores, mastros, monogramas; pali. tatu para vidradeiro, bolas para vál- =relias. cartões índices, confetl, car.
• flana-precios os e suas Imitações palitai
de papel melimetrado
de ouro, pedras preciosos para jaaa, pea_ tos, painéis de biombo, pinos, pipas, vulas, bocal do tanque de gasolina, dia- talina: cadernos
e em branco para desenho, cadernos
alras semi-preciosas para jóias, pérolas prateleiras, pratos, prendedores de rou- fragmas para calafetar, circulas de boi'- escolares, cartões em branco. cartuchos
* imitações de pérolas, pratos de me- p as, puxadores; réguas (exceto para es- racha para potes, cordoalha, cordas. de cartolina, chapas planográficas, cacorreias de transmissão, canaletas,
• alo melosos, serviços de chá e de café critórios), rodinhas, rolos, rosários; to- berturas de lonas, lonas, lonas para dernos de lembranças, carretéis de pade metais preciosos, sarviços de licor aéis, torneiras e tubos 'para loquetes;
freios, fitilhos, gaxetas, mangueiras. pelar), envelopes, envólucros para chade ni-etal precioso, serviços de refrescos varas de suspendo de cortinas para ja- mangotes, molas para vedação, peva rutos de papel, encadernação de papel
de meatl precioso, serviços de salada nelas, vasilhas, feitos de madeira, 83.90 nas, atalhas, tampas, tubos de jacto para ou papelão, etiquetas, falhas indicas,
de frutas de metal precioso, serviços de ou marfim e não incitados em outras vedação, tiras, tampões, tubulações para bilhas de celulose, guardanapos. livros
classes
sorvete de metal a precioso, sopeiras de
vadações, tendas, válvulas de vedação, não impressas, livros fiscais, livros de
Classe .27
metal precioso, taças da metais preciocontabilidade; mata-borrão; ornamentos
tubos do, radiador
sos, talheres de metais preciosos. tura Para distinguir artefatos de palha ou
de papel transparente; pratos. papel'.
Classe 32
fibra:
Artigos
de
fibra,
alaras
de
gae
- baios de metal, turrnalinas lapidadas
Almanaques. anuários, alisuns '..arpres- nhos. papéis de estanho e de aluminio.
lhamo,
capachos
de
côco,
capachos
de
vasos de metais preciosos
papéis sem impressão. papéis em branco •
fibra, esteiras de palha, esteiras de sos, boletins, catálagos, ediaões impres- para impressão, papéis fantasia, menos
Classe 14
sas,
folhetos,
jornais,
liaras
Impressos,
Para distingua: Projetores, castiçais, fibra vegetal, esteiras, esteinnhas de publicações impressas, programas radio- para forrar paredes, apel almaço com
imagens, pingentés, crarninés, aasim co- palha para mesa, tio de' pita, joeiras de fónicos e rádio-televisionados. oeças ou sem pauta. papel crepom papel de
mo outros artigos de iluminação em vi- fibra, malas de cânhamo, abras de pa- teatrais e cinematográficas, programas seda, papel impermeável, papel em bodro, garrafas de Vidro, canecas de vi- lha, obras de fibras, rédeas de corda,
bina para impressão, papel encerado,
circenses e revistas
nalon, lias plásticos, fios de seda na- resfriadores de fibra vegetal para água,
•
Classe
34
papel higiênico. papel impermeável
•
tural e rayon, para tecelagem, para utensiaos • de fibra vegetal. xerga de Para distinguir: . 0s seguintes artigos,
"
para copiar, papel para •lesenhos. pacôa()
e
verga
de
esparto
croe
bordar, para costurararicotagem
cortinas, cortinados, capachos, encera- pel para embrulho Impermeabilizado
Casse 28
chê. Fios e linhas de tôda espécie,
dos, linóleos, oleados,. passadeiras, pa- papel para encadernar, papel para esaço para pesca
Para distinguir: Artefatos de material nos " para assoalhas e paredes e tapetes, crever. papel para imprinar, papel paplástics e de nylon: Recipientes fatiar
rafina para embrulhos, papel celofane,
•
Classe 23
carpetes,
papel celulose, papel de linho, papel
Para distinguir: Tecidos em geral, a cados 'de material plástico, revestimende substâncias ani
Classe 35
•
absorvente, papel ' para embrulhar taabar: - Brocados; casimiras, gaze de tos confeccionadosolas,
algodão emp eças; pano couro; teci- Mais e metais: Arg açucareiros Couros e peles preparadas ou não, ca- baco. papelão, recipientes de papel, ro- plástiços em peças, tecidos de ala armações para óculos, bules, bandeias murças, couros, vaquetas, pelicas e ar- setas de papel, rótulos de papel, rolos'
godão de lã, dei inho, de cânhamo, de bases para teleames, baldes, bacias, boa tefatos dos mesmos . Almofadas de -ou- de papel transparante. sacos de papel,
alta, sada natural ou raion, tecidos de ias, caixas, carteiras chapas, cabo* ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas serpentinas: tubos postais de cartão.
tubetes de papei
elásticos, de atida), de viscosa; • tule para ferramentas e. utensílios, cruzetas. chicotes de coiro, carneiras, capas para
caixas .para acondicionamento de ali- álbuns e para livros, embalagens de
-'
• " .` Classe 24
Classe 39
mentos, caixas de material plástico para coara, estojos guarnições de couro para
aalamares, atacadores para espartilhos
Para
-distinguir:
Artefatos de borracha,
baterias, coadores, coas.. canecas. cogua rnições para porta-blo- borracha, artefatos
, e- calçadas, ataduras de algodão para ¡heras, conchas, cestas para pão, cesti automóveis,
de borracha para
cos,
malas.
maletas,
porta-notas
porta• aversos fins, exceto para fins medici- alias capas para álbuns e para livros
veiculas. 'artefatos de borracha não inchaves.
porta-fiqueis.
pastas,
pulseiras
nais, bandeiras, bordados. braçadeiras, cálices. .cestos, castiçais para va'as.
cluídos em ouras classes:. Arruelas, arborlas, cadeados coas ara móveis e caixas para guarda de objetos, mau- de. couro, rédeas. selitis, sacos para via- golas, amortecedores, assentos para cagem. sacolas, saltos, -solas e solados, deiras, borrachas para aros, batentes de
planos, carapuças .para cavalos, corcoadores para chá. descanso amra
tirantes para arre-os e valises
dões, debruas, lã, fama forros franjas abas,
cofre, buchas de estabilizados, buchas,
pratos, copos e copinhos de- pláÁoec
Classe- 36
festão, feltro para órgão, fofos .galara para sorvetes, caixinhas de • plástica
buchas para lamela. batente de porta, •
['ara
distinguir:
Artigos
de
vestuários
batente de chassis, bicos para .mainadeidates, lamparinas, mochilas, mosquitei- para sorvetes, colherinhas, pasulhas.
roupas feitas em geral: Agasalhos ras, braçadeiras, bocais, bases para teros, nesgas; ombreiras e. enchimentos garfinhos de plástico para sorvetes, loa
avia tais, alparcatas. anáguas. a'usas, lefones, borrachas para carrinhos induspara roupas da homens e senhoras,
minhas de plástico para sorvetes discos
triais, borracha para amortecedores,
panos paaa enfeites de móveis, não embreagens de material plástica; emba- botas, botinas. blusões, boinas, baba
bonés, capacetes, cartolas, cara- bainhas de borracha para rédeas. cochim
fazendo parte dos mesmos, palmilhas. lagens de material plástico para sdrve- doutos, casação,
coletes, capas, abales de motora câmaras de ar, chupetas corpuças.
passamaries, pavios, .rédeas, rendas re- tes estojos para objetos, espumas de cachecols, calçados, chapéus, cintos.
ias, sacas, sinhaninhas para vestidos nylon, esteiras, enfeites. para automó- cintas, combinações, carpinhos. calças. dões rnassiços de borracha, cabos para
telas, lampas para almofadas, não tu- veis, massas antaruidos, •eseoaricires de ir senhoras e de crianças, calções, cal ferramentas, chuveiros, calços de borsiando parte de móveis, artigos êstes pratos, funis, formas para tigres, fitas ças. camisas, camisolas, camisetas, racha, chapas e centros ale.mesa. corfeitos de algodão, canhamo, linho, juta, isolantes, filmes, fios de ceadose. tachais cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, das de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa calços • cle borra• seda, ralou lã pelo e fibras . não
para bolsas, facas, guarnições, guarni- saias, casacos, chinelos, dominós. achar. cha para máquinas, copos de borracha
incluídos em outras classes
pes
fantasias,
fardas
para
militares,
coções. para chupetas e mamadeaas, gt.arpara freios, dedeiras, desentupicialass,
•
Classe 25
dições para Porta-blocos. • guarnições legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorPara distinguir: Arvores de natal, E& para liquidificadores e para oatedeiras ros jogos de lingerie, jaquetas, lacarks. discos de mesa, descanso para pratas.
balata. bolas pára enfe.tes de arvores de frutas e legumes, guarnições de ca• luvas, ligas, lenços.mantós, meias. encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
da natal, cartas geOarràficas, cartões pos terial plástico pára ctensilios e objetos maiôs, mantas. mandrião, mantlhas. pa- esponjas de borracha em quebrajactc
ais, cartazes, displasia, desenhos, aras- guarnições para bolsas, garfos, galerias letós. palas, penhoar, pulavas. pelerinas. para torneiras, fios de borracho lisos.
Fôrmas de borracha, guarnições para
tiacia, desenhos, decalcomania para te- para cortinas, jarros, laminados,
peugas, ponches. polainas. pijamas. pu. móveis, guarnições de borracha para
ciclos, estatuas. estatuetas, estampas,
nhos,
perneiras,
quirnonos,
regalos.
lancheiras, manteguelms, malas.
automóveis, guarnições para veiculos,
' gravuras, frutas de vidro, figuras de arinóis, pendedores de roupas. puxado robe de chambre, roupão, sobretudos. lancheiras para escolares, làminas de
ornatos, •zastões, " fotografas, frutas de res para' móveis, pires, pratos, palitei- suspensórios, saídas de banho, sandálias, borracha para degraus, listas de borralouça, figuras para enfeitar - bolos de ros, pás de casinha, pedras pomes, arti- meteres, shorta sungas, stoIas ou slacks. cha para janelas e para portas, lençóis
aniversarias, batizados, casamentos e gos, protetoes para documentos, pu- tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- de borracha, manoplas, maçanetas. proformes e vestidos
outras quaisquer comemorações. gravu- xadores de água para uso doméstico
tetores para 'para-lamas, protetores de
ras, imagens, letreiros. maneauins. ma- porta-Copia, porta-níqueis, porta-notas,
para-choques, pedal de acelerador, peClasse 37
(Iuetas, obras artist.cas, obras de pin- porta-documentos, placas, rebites, roda Roupas brancas, para cama e mesa: dal. de partida, paras para businas,
tura, alnéis e _cartazes para decorações afias, recipientes, suportes suportes para Acolchoados para camas, colchas, co- pratinhos, pneumáticos, pontas de bore para exposição, projetos, mostruarios guardanapos, saleiros tubos, tigelas, bertores, esfregões, fronhas, guardana- racha para bengalas e muletas, rodas
de mercadorias diversas e para propa. tubos para ampolas, tubos para serin- pos, jogos bordados, jogos de toalhas massiças. rodízios, revestimentos de
gandas. suportes 'artísticos para vitri- gas, travessas, tipos de material plás- lençóis, mantas para camas, panos para borracha'. rodas de borracha para mónes, estatuetas para adôrnos, e para tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- casinha e panos de pratos, toalhas de veis, sanfonas de vácuo, suportes de
ans artísticos. taboktas •
- mes para acondicionamento, vasos, xl- rosto e banho, toalhas de mesa, toa- motor, sapatas do' pedal de breque, secaras, colas a frio e colas não incicidas lhas para jantar, toalhas para chã e sambalo e isoladores, suportes, semiClasse 26
Para distinguir: Adornos paia mobílias, em outras classes, para borsacha, Para café, toalhas para banquetas, guarni- p neumáticos, suportes de câmbio, sancortumes, para marcineiros, para sapa. ções para cama ' e mesa, toalhinhas fonas de partida, saltos, solas e solados
•
:Y saber; guarnições de enfeites de made borracha, surdinas de borracha para'
aleira, 'puxadores, prateleiras; adornos teiros, para vidros, pasta. adesiva para
(cobre pão)
aplicação aos fios telegráficos e telefôpara uso caseiro, a saber: pratos de correias, pasta c- pedras para afiar
Classe
38
parede, vasos; argolas, trgolaa para rebolos, adesivos para tacos, adesivos Aros para guardanapos de papel nicos, trovadores de porta, tildas,
guardanapos; baldes, bandejas; cabides para ladrilros e adesivos para_ azulejos, aglutinados. álbuns (em branco). álbuns tubos, tampas de borracha para contade parede, cabos, caixas, cestos para anéis, carretéis par tecelagem e gana para retratos e autógrafos. balões (ex- gotas, tinas de-borracha para elaboração
de substâncias químicas
pão, cestas para bijouterias de madei- rações de material plástico para Mas. ceto para brinquedos), blocos para
tria geral de nlásticos
ia, cepos de casinha, colheres de pau,
•
Classe 40
correspondência,
blocos
para
cálculos.
Cassa 29
toTherões, -coronhas para- espingardas,
blocos para anotações. bobinas, brochu- Móveis em geral de metal, vidro, de
canecas, cavaletes, cunhas; &graus de
ras não impressas, cadernos de escre- aço, madeira, estofados ou não, incluEspanadores, lampazes e vassouras
escada, dormentes; escadas, earvalucros
Classe '31
ver, capas para documentoa carteiras sive mameis ara escritórios: Armários,
para garra i-as, espremedores de frutas, Para distinguir os seguintes artigata. papel ou papelão, cápsulas de papel. armários para banheiro e para roupas
esteirinhas , para mesa, espetas; formas. Anéis de vedação para atinça.es, anéis caixas de papelão, cadernetas, cader- usadas, almoS)das, acolchoados para
forquilhas, facas; gamelas, grades; le- obturadores, arruelas, bujões, barban- nos, caixas de cartão, caixas para pa- móveis, bancos, balcões, banaue tas.
ques garreaçOes), letras; macete*, ma- tes, barracas de campanha, bucho, be- pelaria, carteou de visita" eartõea
bandejas. domiciliarem berços, alomba&
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a cadeiras, carrrinhos para chá 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 cosinlia, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas Para rádio e talava
ano, 1:anin h as •para televisão, molduras
para uadros, porta-retratos, poltronas.
PaltroIlas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe' 48
Para distinguir: Perlumes, essências. extratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, lações e tônicos pura os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
'de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes-gor.
durosos e pomadas para limpeza da pe'le e "maguilage", depilados, desodorantes, vinagre aromatico, pó de arroz
, e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios,. sabão e crema
para .aarbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pé,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pertame; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cilio . rum de louro, saquinho perta/acido, preparados em pó. pasta. liquido e tijolos ara o tratamento das unhas.
dassolvente.s e vernizes, removedores da
cuticular: • glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo•
}ir unhas. calos e pintas ou sinais arti•
aclara, Sacos para a pele
Classe 46
Oura distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodao preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos 'para . roupas, oleina, óleos • para limpeza de cara
-aos, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabao em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Classe 49
Jogos, brinquedos, artigos desportarus e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar aviões, automóveis,
aros, argolas, bercinhos, bonecasabonecos, baralhos de cartas, bolas para
Iodos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilha
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais.
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem USO.
ViO, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para lOto, casi
nhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com Rilhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordls
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
copos de dados, caixinhas de música.
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
venta estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de , guerra de • brbsquealo, fer-
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rinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
tiguras para gigo de xadrez, fogões e
togaozinros de brinquedos, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisos para crianças, , halteres, anzóis, iscas artificiais
para eesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas, para boa, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de Meninos domésticos, patins, patinetes pie" petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
jogos de damas, dominó, e xadrez, pelotas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar
raquetes, redes de arrasas, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumba tablerros para jogos, tacos de bilhar,.
tambores para crianças, tamburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e - zepelins

Termo n,° 663.430, de 28-9-1964
SchisJ- afarmaltungsgesellschafr a, a
Alemanha

PRORROGAÇÃO

, Classe '•8
Para dittinguir: Acendedores elétricas,
alarmas elétricos, alto-falantes, aniperimetros, amplificadores para rádios.
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
adiados, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para Ma
talações telefônicas, aparelhos para on•
Classe 50
dula: ou secar cabelos, aparelhos para
Impressos para uso da firma
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiramos as. 663.425 a 663.428, de radores de pó, benjamins, bobinas eié•
tricas, caixas de derivação, campainhas
28-9-1964
elétricas, comutadores, condensadores
Torres Gomes Decorações Ltda.'
elétricos, conectores, enceradeiras, esG uanabara
tufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtras de água, fogareiros elétricos, fogões. Mornos, galvanômetros.
hidrômetros, indicadores automáticos de
2" A f• f1, r,
nivel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos tele%
tadústria graaeleina
tacos, interruptores, irradiadores, lampadas, liquidificadores, manômetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, retais.
Classe 17
relógios, reostatos, telefones, termostaArmações para escritórios, arquivos, es- tos
tomadas, transformadorès, válvulas
crivaninras, estantes para escritórios
para rádio, vál y clas para aparelhos de
Classe 32 n
televisão, ventiladores e voltimeaos
Aluna, catálogos. folhetos, • jornais, peTann° n.° 663.431, de 28-9-1964 •
ças teatrais e cinematográficas, progra(Prorrogação)
mas de televisão, programas radiofôniAmerican Radiator And Standard
cos, publicações em geral e revistas:
Sanitary Corporation
brochuras, livros impressos, papéis de
Estados Unidos da América
música e outros papéis Impressos
Classe 34
Tapetes, cortinas e panos para assoalhos e paredes, linóleos, oleados e encerados, alcatifas capachos cortinas,
estores e sanefas
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórids; Armários.
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo fadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de lantar e sala de visitas.
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinl3a, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani.
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
são, mesinha., para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-ahapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vItrins•

PRORROGAÇÃO
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portões, colunas, canos, chaves de feaa
da, chaves inglesas, cabeções, c-aneca
copos. csichepots - centro de mesa coa
aueteierras, caixas para condimento, de
alimentos, cadeados, caldeliões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras concisas coadores, cuscuseiros,• cabides de meta
cabos, caixas de tarro, cgruactas curvas
cantoneiras, chaveiros, canivar a chacenas, cramones, cadinros crivos, chanfraduras.. cOssinetes, cabos, chaves dmves para porcas circulares caaves' torquimatrica, correntes parai chaves, coletares' , chaves para porcas, distintivo;
dobradiças, descanço para talheres, pra,
tos e copos, enxadas, 4sterns, 'aclares,
enleites de metal, estribos, espatulati
estojos de metal para carimbos, ebtoe
expandidor para tubos, estruturas incida
ficas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, foices, "erro para
cortar capim, irerolhos, facas, fadas'
fechaduras, fruteiras, funis, lôrmas Para
doces, bolos, empadas e pudins, Hauge&
fivela, furadores, ferramentas cortaatea
ou perturantes para marceneiros. !acho*
de metal, ferraduras., forminhas, fita,
de aço, ganchos, ouarniaões de metal,
gados, ganchos para quadros, grampob
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, Galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoscs, Joe.
lhos, jarros, limas . lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
marretas', matrizes, marmitas, maçanetas
mamas, machetes, mantegueiras malho*
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretass
pregos, ponteiros, parafusos portaa
pratos, porta-gelo, poseiraa parra-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponS,
peneiras, pinos, plainas perfuradeirai
pires 'pinças, panelôes, porta-copos; C
garrafas; passadores de roupa, paesla
lhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
rodizios, roscas de aço Inoxidável, res
gistros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacaratelhas, torquezes, trilhos tubos subu/a,
oes, arapões, travadeiras . teias '"dt
arame, trincos, taças, travessas, teso0a1
trancas, tramelas, talheres talhadeirall
tampas para panelas e caldeirões, tertinas, tachas, trans de cosinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas, mandril de expanstio, 'reza 'de
frezar, guia de freza de alatoa:ar,
ventosas, maletas, baus para sacai de.
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, era,
vos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de concha, ponteai
ras, prendedores de papel, suporte;
torniquetes e tubos de exjazassao'
Termo na, 663,433, de 28-9-1964 a
Indústrias Albatroz Liga.
São Paulo

PRORROGAÇAu
Classe 11
•
Para distinguir ferragens e Serramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, -arrebites
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de. latas, arame, aparelros da
chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aras, almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para fama baterias de casinha. colheres de peditiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamento/ caixas de metal

' Classe 46

Agua sanitária lavadeira

•

,
•
. 3.432, de 28-9-1964
nulo Is.° 66
Mário Inácio de Souza
Guanabara

Termo n.9- 663.434, de 28-9-1961
Poltix — Aparelhos Eletro-Domésticos
Limitada
Guanabara

< O 1 L1 X 1)
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Indústria Brasileira.
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétrico.
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe.
rimetros, . amplificadores para rádios.
aparelhos ' de iluminação. aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edIficios, ' aparelhos elétricos pa-a ba
alio, aparelhos eletp-dinâmicos. apaielhos para barbear, aparelhos paia ins
h:ilações telefônicas, aparelhos para on
ilular ou secar cabelos, aparelhos par-,
pasteurização de leite, aparelhos pane
torrar .pão, aquecedores elétricos, aspi
radores de pó, benjamins, bobinas ele. tricas, caixas de derivação. campainb,o
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, es
tufas de aquecimento, estufas para conservar-alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e cle
soldar, filtros de água, fogareiros elõ. ticos, tvgões, fõrnos, galvanótaetros.
rômetros, indicadores automáticos ar
el de . água; instrumentos, medidores
de energia elétrica, instrumentos telef6
nicas, interruptores. irradiadores, támoadas, liquidificadores. manômetros. -mi
crofones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores,. ralais
relógios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, válvulas
par¡ rádio. coiceias para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetro!
Termo n. ° 663.435, de 28-9-1961
• Companhia QuimiCa 'Industrial de
Laminados
. Guanabara

PRORROGAC-Át

JACTO
Para fixar é só colocar
/0 C A\

Frase de propagam..
!

doliaa. `Untou"-, -cosméticos, fixadores.
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maguillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de J perfume; escóvas para dentes, cabelos, tulhas,
e cilios; dum de louro. saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquid.. e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedotes da
cutícula; glicerina perfumada para os
Térmo n.° * 663.442, de 28-9-1964
cabelos e preparados para descolorir.
Padaria e Pastelaria Avenida Ltda.' unhas, cílios e pintas ou sinais artifi.
dais, óleos para a pele .
Pernambuco•

"maguillage", depilatórios, destapele
Timo a.° 663.436, de 28-9-1964
Fábrica de Velas e Sabão Progresso dura ‘'es, vinagre aromático, pó de arroz
I
'mitada
. e talcu -perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
Bahia
embelezar cílios e olhos, cannim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
pára barbear, sabão liquido perfumado
PRORROGACÃO
ou não, sabonetes, 'dentifricios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores de perlame: escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e cfilos: dum de louro, saquinho perlareado, preparados em pó, pasta; liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dirsolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada . para os
cabelos e preparados para descolorir
unhas, dlios e piStas ou sinais artificiais, óleos para a pele

Classe 8
Dt..cos gravados

yv
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Classe .rtí
Papei para cigarros" .
-Termo n..9 663.437, de 28-9-1964
Maternidade "Casa da Má.. 'Pobre"
Guanabara

Termo a.0 663.445, de 28-9.1964
Paramin — Parafusos Minas Gerais
Limitada
Minas Gerais

Festa- cá Rosa

PARAMIG - PARAFUSOS)
MINAS GERAIS LTDA,

Classe 33
Expressão de propaganda
Termo ri.0 663.433. de 28-9-1964
Maternidade "Casa da Mãe Pobre".
Guanabara

gektICM da

(O • ,,t(6

ity,

.k\-•

Nome Comercial

Nome Comercial

rei-atos ns. .663.447 e 663.418, de
28-9-1964
Mac — Engenharia Ltda. — Indústria
e Comércio
Minas Gerai

t7ittie (Pau
Termo n.9 663.443. de 28-9-10"
Confecções Horbel Ltda
Minas Gerais

Classe 33
expressão de propaganda
Termo n.o 663.439, de 28-9-1964
Paulo Roberto de Medeiros e
Albuquerque
Guanabara

CONFEGÇOES IIORBEL LTDA.

,o,cokata

Nome Lomercial

,Termo n.o 663.444, de 28-9-1961
Confecções Horbel Ltd,
Minas Gerais

Classe 32
Um periódico
Termo n. 9 663.440, de 28-9-1964
Cia. de Negócios Brasil 1"
Pernambuco

•••

.

,Cia. de Negócios
Brnil Lida
Nome Comercial
Termo n.° 663.441, de 28-94964
Laboratório Cícero Dinis S.A.
Pernambuco

erVe-

Classes: 16 e- 33
Sinal de propaganda
Classes: 16 e 33
hisignia
Termo a.° 663.449, de 28-9-1964
M — Comércio e Indústria
• Mecánica Ltda.
São Paulo

:fisé
indústria Br-a-sileira,
Classe 36
Camisas e confecções em geral
Termo n.• 663.446, -de 28-9-1964
Carbreu Limitada .
Minas Gerais-

Classe 33
Indústria inecánica

Termo n.° 663.450, de 28,9-1964
C. S. Oliveira
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos, água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas. água de alfazema, água
Para barba, loçoes e tónicos, para os
cabelos e para a pele, brilhantina. bandolina, "batons". cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes ror-I damos e poetadas para limpeza da

"D M
Classe 48 •
Pare distinguir: Perfumes, essências, ez.
tratos, água de colônia, água de toucaClasse 8
dor, água de -beleza, ' água de quina,
água de evsas, água de alfazema, água Acessórios de aparelhos elétricos,. ante:
para barba, loções e tónicos para os nas. rádios, aparelhos de ,televisOo e
inánulnas falantes
cabelos e para a pala, brilhantina, San-

.-•
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SINHÁ MOÇA,

ÍLIOUTIOUE

Têrmo n,° 663.458, de 28-9.1964 • - Urna) a° 663.4.62, de 28-9-1964
Chaveiro Cila:landis Limitada
, (Grupo de Publicidade Industria))
Guanabara
Limitada
São Pavio
•

reter

tlalren MIMO LEPUMJCIDUsat
,PIDUSTRIAL) LTDA.

Nome Comercial

rèrtao .n.° 663.452, de 28-9-1964
'José Carnaval
Guanabara

Têrmo n .° 663.459, de 28-9-1964
Papelaria Merca-Bolsa Ltda. .
São Paulo

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrrao n.0 663.453, de 28-9-196a
Lato Leitão & Filho, Indstria e
Comércio
Piaui

Classe 41
C.'afé torrado e moido
Têrmos as. 663.454 e 663.455, de
28-9-1964
•
At.sumary el Cia. Ltda.
Guanabara

•

Classe 36
bluaão; camisas, casacos, japonas pulovers cuecas, meias e 'lenços
Classe 36
Calças, blusão, camisas, casacos, japonas pulovers cuecas, meias e lenços
• Termo n.° 663.456, de 28-9-1964
Plaza Filmes Ltda.
Guanabara
•

,1GROA-BOLSA
Indústri a Brasileira
Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas,
berços para matnborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel. carbonos,
carimbos, carimbadores, cola para papel,
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras, maquinas para apontar lápis, minas para
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de' calcular, maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
inata-gatos, porta-tinteiros, porta-tarinsbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores.
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Têrmo n.0 663.460, de 28-9-1964
(Prorrogação)
jamil Wadih Klzhalla
Rio de janeiro
GALEI/Dl

CRUzillRo

'LIXA REDONDA
E. do Rio
classe 36
Título de Estabelecimento

Classe 8
de precisão, instrumentos
científicos, aarelhos de uso comum, Instrumentos e p arelhos didáticos, moldes
d tOda a espécie, acessórios.. de aparelhoa elétricos válvulas, lâmpadas, fios,
soquetea aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográacos, máquinas
Falantes, discos gravados e filmes
revelados
histvitmentos

l'êrmo n,° 663.457, de 28-9-1964
Pator (Gaipo de Publicidade Industrial)
Limitada
São Paulo

FATOR

1

vos, enfeites, 'alio para pasta f para,
malas, passadores de correias, pontal,
tas, prendedores de papel, suportaaa
torniquetes e tubos ck eípaustio
Termo n° 663.463. de 28-9-1964
Jean Laconabc
Rio, Grande de Su]

Indústria Brasileira

Classe 36
l'itulo de Estabelecimento

RiNIC/1 DAS
¡BONECAS,

Cinelan

Fevereiro fie 1955 541

Termo n° 663 . 461, de 28-9-1964
Jean Lacombe
Rio Grande do Sul

Lacorazte
Indústria Brasile;ra

Classe 43 •
Para distinguir: .Refrescps, refrigerantes, guaraná, gasosa, água. tónica, aguas
, Clasac 33
artificiais, •aropes para refrescos. InibiServiç'oa de propaganda e publicidade das espumantes sucos e sumos de frutas
em geral, promoção de vendas e pes- para bebidas não alcoólicas, sifões e
(juizas de mercado em geral
fflOda limonada

Classe 11
Para distinguir ferragens e aerramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
argolas, aldrava!, armaçbes de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
*chá e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas. baixelas,
bandejas, bacias, -mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal 'oraçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha. colheres de pedreiros, cadeados correntes cabides, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
Pdttões, colunas, canos, chaves de fera
da, chaves inglesas, cabeções, canecas.
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento de
alimentos. cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro, cgruzetaa curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chavenas, cremones, cadinros crivos, chanfradorgs, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torgulmétrica, correntes para chaves, colcretes, chaves para porcas. distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de nu.tal, estribos, espátulas
estojos de metal para, carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, expumadeiras, formões. foices. ' 4erro para
cortar capim, f rerolhos, f ácas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrma.% para
doces, bolos,' empadas e nudins. tlanges
fivela,, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantcs Para marceneiros, kchos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de meta
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias. grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas,' leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos
a.arretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, peds, pás. picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poselras, porta-pão,
porta-jóias," paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, raátelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções. recipientes de metal,
rodizIos, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros. sacara:ilhas, torquezes, trilhos tubos subulações, Raspões. travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas- e caldeirões, terrinas, tachos, trans de cosinba. torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames verias, mandril de expansão, freza , de
Èrezar, guia de freza de , chanfrar,
ventosas, maleta, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazas, cantos
para estojos, colchetes pare malas, era-

indústria Br asileir a
Classe a.2
Ag uardente, anil, aperitivos, bagaceirs.
batidas, brandya bines, cachaça, cervejas, cidra, conhaçue; extrato de malte
fermentado; Sernet , genebra aenoibirra3
dm gingar; kirsch, kumaiel; iicoresi
tnaarsquinhos; nectar; pipermitn, pot- . ,•:
&as; rum; suco de frutas com álcoda
vinhos, vocika e whisky
Termo n° 663.461, de 28--9-1961
Gelopesca Produtora de Gêlc Ltda.
Rio Grande do Sul

Gelopesca Produtora

• de Gelo Ltda.
Netne Comercial

Termo n° 663.465, de 28-9-1961
(Prorrogação)
Bicicletas Monarci S.A,
São Paulo

PRORROGAÇÃO

CENTRUM
. Classe 21

r

Motocicletas,' bicicletas c -suas partes
integrantes
4
• Termo na 663.466, de 28-9-1961
Bolsa de Valores do Rio C/rancle
do Sul
Rio Grande do Sul •

Bolsa de Valores
do Rio Grande do Sui.,
Classes: 32 — 33 — 50
Título
Têrnto n° 663.167, de aa_a_am
Paulo Palacio
Minas Gerais

4

• PRORROGAÇÃO

Ca; •.se 41
Leite, leite em Pia leite cota1caaa60.
creme de leite, disse de leite, rasa%
mantlga, coalhadas, kfir, leite lho,
caseína e lactose
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fesa-...a 1 11

1

d:2 1.123

-r
s
água de rosas. água de alfazerba, água
para barba, loções e tônicos para as
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina,, batons: cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilarias, desodorantes. vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefurnado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para .
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou líquido; sais perfumados, para
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme: escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das Unhas,
dissolventes, e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para • dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais," óleos para a pele

Termos na. 663.473 e 663.479. de
how, botinas. blusões, bomas. batia
28-9-1964
(louros, bonés, capacetes cartolas, cara• puças. casação, coletes. capas, chales.
Creduntor Autcxnóveis S.A.
sé:checais, calçados, chapéus, cintos,
Guanabara
canas. combinações. carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças,.calções, cal.ias. camisas. camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias,- casacos, chinelos. dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas. galochas, gravatas. gor21 -- 39 -- 47 ros. fogos de lingerie, jaquetas. laquês,
.4Classes: 6 — 8
Titulo
luvas, ligas, lenços. manteis, meias,
cp.
maiôs. mantas, mandrião, manilhas pa.Tèrmo n° 663.470, de 28-9-1964
•
:stós, palas. penhoar, Mover. pelerinas.
Entel S. A. — Engenharia
Peugas, ponches. polainas, pijamas. pu.
h
"
4 nhos. perneiras. quimonos. regalos.
de 'relecanunicações
Guanabara
robe de chambre, roupão. sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
I
suciares, shorts, sungas. stolas ou slacks,
Classe 33
cu ias, toucas., turbantes, ternos. uniPlano de financiamento de veiculas
":
formes e vestidos
em geral; compra" e venda de veículos
Termos os. 663:47.5 e 663.476, de novos e usados: plano de sorteio para
.28-9-1964
distribuição de veículos: representação
Classe 50
Societé Rhodiaçeta
Classes: 21 —• 32 — 33 — 50
-vstação de serviços de engenharia e
'lé/ecosnunicações em geral, incluindo o
Expressão de Propaganda
França
Termo n.° 663.485. de 28-9-1964
“altudo, a instalação, a manutenção,
Termo n.°- 663.481, de 28-9-1964
Suzuki — Shinobu Sohonsra Company,
Circuitos, redes e sistemas de teleco'urge de Souza. Menezes
,esicações para, quaisquer fins, inciuLimited
Guanabass
sive • de difusão
Japão
./..TtIrmo n° 653.468, de 28-949454
Nsto Dois Irmãos Automóveis Ltda.
Guanabara

ãfn Dbis Irmãos
ikutomoveis

9

otONCÓRDIA

Termo n° 663.469. de 28-9-1964
•
Concórdia Cia. de Seguros
Guanabara

Classe 5(.,
Prestação de serviços securitários

•

Termo n° 63.471, de 28-9-1964
Sertex — Sociedade Civil para
a Prestação de Serviços Técnicos
à Indústria Textil Ltda.
São Paulo

$ ERTEx
Classe 50
Prestação de serviços técnicos
indústria textil
•
Termo n• 663.472, de 28-9-1964
Sertex — Sociedade Civil para
a Prestação de Serviços Técnicos
São Paulo

'SERTEX - Sociedade Civil'
'Para a Prestação de Serviços'
; [técnicos à Indústria Textil Ltda.
Nome Comercial
Termos ns° 663.473 e 663.474. de
28-9-1964
Socicté Rhodlaceta .
França
Clrsse 23
Tecidos em geral

_ h

•!

, .

,, ' 1 nn

•
9:

'

•

CAL

PAGUE E LEVE

LAPOLA

Classe 23
Classes: 32, 33, 41. 42, 43 e 50
Tecidos em gerai
Expressão de propaganda
Classe 36
Termo n." 663.432 de 23-9-1964
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos Dr. Ruy Monteiro Outra de Camarga
São Paulo
aventais, alparcatas. anáguas, blusas
botas, botinas. blusões, boinas, baba
douros, bonés. capacetes, cartolas, tara
poças, casação, coletes, capas. chales S.A. M.A. Serviço de Assistência
cachecol.% calçados, chapéus. cintos
Médica e de Acidentados
cintas, combinações, carpinhos. calças I
de senhoras e de crianças, calções. caiClasse 33
ças, camisas, camisolas, camisetas,‘
Titulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
salas, casacos, chinelos, dcsninós.•echarTêm° n.° 663.483; de 25-9-1964
pes, fantasias, fardas para militares, co- Dr. Ruy Monteiro Cintra de Camargo
legiais, fraldas, galochas, gravatas. gorSão Paulo
afias, perneiras, q uimonos, regalos.
luvas, • ligas. lenços, manhãs, meias,
ma'õs. mantas. *mandrião, manilhas. paletós, palas, penhoar, pulavas, pelerinas,
pcugas, ponches, polainas, pilai:nas, pu.
roz, fogos de lingerie. Jaquetas. laquês.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts. sungas. atolas ou slacks.
tsder, toucas, turbantes, ternos, uni
formes e vestidos
Tênmo n7 663.177, de 28-9-1964
Cibral — Cia. Industrial de Óleos
Vegetais
São Paulo

OIBRA A
=CISMA BRASILEIR
.

Termo n.° 663.484, de 28-9-1964
Charles Grosa
São Paulo

INTESTOBIONE
--r

.34

IndiSstria Brasileira
Classe 3
.
Uma especialidade farmacêutica indicada corno medicação' laxativa Termo n.° 663.487, • de 28-9-1964
"QIF" — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda.
São Paulo

CredimotorÀ
Automóveis S. A.

FEZIPAN
IncliastrJa Brasileira

!TO'
.f•is

I

••

£'
•-••
Classe, 36
!, „,Petra distinguir: Artigos de vestuários
Agasal;-)os
é roupas feitas em geral:
aventais, ' alparcatas, anáguas, blusas,

•

Termo n.° 663.486, de 28-9-1964
Laboratórios Farmacêuticos Natus
Limitada
Guanabara

Classe 33
- Título

Classe 41
Rações balanceadas para animais
Tèrmo * a.° 663.480, de 28-9-1964
Credicaotor Automóveis S.A.
Guanabara

Classe 18
Para distinguir; Pertumes. essêxis; as, ex.
tratos água de colónia, água de touca.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
..abelos e para a pele, brilhantina. bati!Mina, baton,s. cosméticos, fixadores
te penteados, petróleos, óleos para- os
:abelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas pare limpeza da pe- •
le e "maquilaste - depilarias, desodorantes, vinagre stonsático. pó de arroz
dor, água de beleza, água de quina.
e talco pettunado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar Mlios e olhos. carmim para
a rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, satã° líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó.
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de pente.
me; escovas para dentes. cabelos, unhas
e cilios, juin de louro, saquinho 'dit.
mado. preparados em pó. pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
lissolventes e vernizes. removedores da
cabelos e preparados para dsecoloris unhas, ilios e pintas ou sinais artificiais. óleos para a pele

Classe 48,
Para distintlair: Perfumes, essências, ex.

a.1

NOttt2

Comercial

tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de guina,

•
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada como medicação anti-hermintica

Térino n•° 663.48S; de 28-9-1964
"AO" — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda.
São Paulo

Tiirmo a.° 663.495, de 28-9-1964
Dib 6 Oib
Guaanbart

BEHOCM
Indxistria Brasileira

(.6-nbEcOesiWisk-ci

Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada no tratameato da obesidade

Classe 36
Titulo

Termo si.0 663.489, de 28-9-1964
"CNP" — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda.
.5ao Paulo

J.IPAn
Industrie Brasileira
Classe 3
Unia especialidade farmacêutica indicada ao tratamento da obesidade

Têrmo n° 663.496, de 29-9-1964
Editõra Guia Aeronáutica Ltda,
Guanabara

'NOTICIAS
!ÁPIONAUTICAS:
Classe 32
Artigos na classe

E

Termo n.° 663.490, de 28-9-1964
"QIF" — Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda.
São Paulo

2P—M,
Industria Brasileiii
Classe 3
Uma kspecialidade farmacêutica indica.
lia rio tratamento das tráqueo-bronquites
e suas manifestações
Termo a° 663.491, de 28-9-1964
José Battolomeu Ribeiro Marques
Bahia

2caidot
Classe 41
Cais em grão, torrado e moido
Termo n.° 663.192, de 28-9-1964
Moinho Fluminense S . A .
Guanabara

PRORROGAÇÃO
aniNHAS DE TRIGO
fbARRA SIINSA

fl1flOINHO BARRA MANSA
riiet-tfRA ms V.A
Classe 41
Farinha de trigo
l'érni° n ti63 . 494, de 28-9-1964

Moinho Fluminense S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
11
gr. Fi 1111INE NSE
S.A.

CENTRAI
r ZR

a

iiio

o
1).

Plà:\

f...rinha
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aparelhos p/cadores 'de carne e legtnneõ,
aparelhos fotográficos, amplificadora'
de som, aparelhos acesticos, aparelho..
de rádio receptores, aparelhos de :Adi.*
receptores conjugadas com fonógrafoo
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumulem
ores elétricos, aparelhos de iluminaçãO.
batedeiras elétricas, baterias, balança&
bules e cafeteiras elétricas, bobinas. CIND2painhas elétricas, acumuladores de W.
indústria Brasileira
condicionadores de ar, chuveiros elétsl•
Classe 41
cos, diais, enxugadores elétrico; ene+
Plio, manteiga; queijos, geleis, sorve- radeiras elétricas, estufas, evaporadorel.
tes, doces, compotas, biscoitos, salga- exaustores elétricos, fogareiros elétricot
dinhos, balas, bombons
e automáticos, ferroa elétricos, de pus.
sai • engomar. frigideiras elétricas, ia
Termo ri° 663.503, de 29-9-1964
nógraSon, geladeiras elétricas, interneJúlio Mauricio Emoingt
tora, lavadores e llquidificadorea
Guanabara
tricos, leiteiras automáticas, lustrada>
ras, lanternas elétricas, lampadas, to*
turadores elétricos, automáticos, iniaek
fones, mostradores,- pilhas elétrica; rø
frigeradores, resistências elétricas,
nelas automáticas
automáticas de pressão, reatarei),
sorveteiras
elétricas, sirenes elétri
MAURICIO EMOINGT
"nano n° 663.50Z de 29-9-1964
Padaria e Coafeitaria Ito6ca Ltda.Guanabara
—

EDIFÍCIO

torradeiras elétricas, transforrn

Termo n° 663.497. de 29:9-1964
Margot Morterá Belém
Guanabara

Classe 33
Um edifício

ESCOLA DE MUSICA_

rermo n° 663.504, de 29-9-1964
Etnoingt
Cia. Ltda.
Guanabara

MARGOT1
MORTERÁ BELÉM

e

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n° 663.498, de 29-9-1964
Decorações Copacabana Ltda.
Guanabara

DECORAÇÕES:
COPACABANkl,
Classe 34
Artigos na classe

i*DosTRIA

Empreendimentos S.A.
Guanabara

BRASILEIRA'

Classe 8
Para distinguir: Aquecedores, aquecedore, "automáticos, aparelhos para moer
carne, aspiradores de pó, aparelhos dêbicos para lavar, acendedores elétricos,
aparelhos picadores de carne e legumes,
aparelhos fotográficos, amplificadores
de som, aparelhos aciisticos, aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de rádio
receptores conjugados com fonógrafo*
e receptores de televisão, aparelhos re-

SALETE

Indústria Brasileira

663.507, de 29-9-1964
Termo
C.aledonin Coordenadora de

EMOINCO

ceptores de televisão, antenas, acuemladores elétricos, aparelhos de iluminaTermo a' 663.499, de 29-9-1964
Sociedade de Azeites Pataná Ltda. ção, batedeiras elétricas, baterias, balanças, bules e cafeteiras elétricas, boGuanrbara
binas, campainhas elétricas, acumuladores de ar, condicionadores de ar, chuveiros elétricos. diais, enxugadores elétricos, enceradeiras elétricas, estufas,
evaporadores, exaustores elétricos, SoINDUSTRIA BRAS1LEMA
gareiros elétricos e automáticos, ferros
elétricos, de passar e engomar, frigideiras elétricas, fonógrafos, geladeiras eleClasse 41
tricas, Interruptores, lavadores e Nu!.
Artigos na classe
dificadores elétricos. leiteirat automáticas, lustradeiras, lanternas elétricas, lâmTermo n° 663.500, de 29-9-1964
Transcar S . A. — Transport de Cargas padas, miaturadores elétricos automáticos, microfones, mostradores, pilhas eléSão Paulo
•
tricas, refrigeradores, resistências elétricas, panelas automáticas de pressão, reatores, sorvateiras elétricas, sirenes elétri•
TRANSCAR S.A,
cas, sirenes elétricas, torradeitas elétriTRANSPORTE DE CARGAS cas, transformadores, tomadas elétricas,
válvulas elétricas e ventiladores
Nome Comercial
Tênmo n° 663.50. de 29-9-1964
Esnoingt 6 Cia. Ltda.
Termo n o 663.501, de 29-9-1964
Guanabara
Açougue Pôrto Velho Ltda.
Guanabara s'

"(Pc~ 422dhã

tomadas elétricas, válvulas elétUall
ventiladores

TARTARUGA
rNDOSTRIA BRASILEIRA
_Cai,

tib
Nome Cooncrclal
Tênno n° 663.506, de 29-9-1964

Ernoingt ti Cia, Ltda.
Guanabata

V1VAX
DSTMA BRAS1LEZEW,
Classe
Para distinguir: Aparelhos para /int
úteis, instrumentos cientificos e aparam
lhos didáticos, parelhos elétricos eni
ml acessórios de aarelhos elétricos, &o*
relhos de alta tensão, anemómetros, nua
tensa, alto falantes, acumuladores, em
piraores, aquecedores, abatjours, bules
elétricos, bobinas, balcões Istgoxlilcotot
binóculos, barômetros, balanças, bata.
deira,s para liquida e massas, cafeteirnS,
elétricas, chaves automáticas, chuveirol)
elétricos, compassos, cámaras frigarilTa
cai. camaraa frigorífica, cárnEu'as tine,+
matográ 4.icaa, campainhas elétricas, ehad.
ais, chaves para antenas, chaves ils
alavancas. diais, enceradeiras, cateralZtld
dores, esquadros de agrimensor, boas
terras, fios de eletricidade, de ferro ektm
bico para engomar e passar, Perro algo
trico para solda, máquinas lotogreificatk

e cmematográficas, fogões e fornos el&

tricoa. formas elétricas, filmes revela'.
Para distinguir: Aquecedores, aquece- dos, geladeiras, interruptores,
Dy uldifin
dores automáticos, aparelhos para moer eadores, lustres, maçaricos,
Classe 11
nicr3metrog,
carne, aspiradores de pó, aparelhos ele- med.dores
de roscas, medidores de IN.
Carnes de vaca, porco, vitela, cabrito, ticos para lavar, acendedores elétricos,
tervalos, microfones. mostradores, moa&
linguiça . linguas, galinhas
,
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Virmo a.° 473.651, de 13-10-1960
Ilgatros, miras 'de ; qualquer graduaçáo.
-valisd'água para caldeiras, aveia de Pavimentação • .Engenharia Paviplaa
Limitada
krro, óculos, ilha; secas elétricas, paraSão Paulo
oi. prumos, plugs, pantometros, Mroa, resistências, regadores elétricos au. I' VIPI A. Ir
tOmáticos, registros para canais e de
çamportas, registros para vapor, réguas INDUSTRIA BRASILEIRA
és aço, relays, reatores, reatores para
ha fluorescentes, receptores, aparelhos
Classe 50
de soldar, sorveteiras, soquetes, trans.
Artios da classe
attisores, tomadas, transformadores, Mr.
473.890, de 12-10-1960
Tèrmo
Seiras de compressão, televisores, term..
Sala, acústicos, termômetros, telescópios. Indústria e Comércio de Molas Flex
Limitada
tocadores de cereais, voltimetros, vál
São Paulo
tazopetituatt a ogãnpaa ap sumis

FLEX

Termo n° 663.508, de 29-9-1964
Fazenda Bela Vista S.A.

:Clube Fazenda
'Bela Vista
Classe 33

* Titulo de Estabelecimento
Tèrmo n° 663.509, de 29-9-1964
Associação Beneficiente Santo Alberto
São Paulo

rASSOCI AÇ AO BENWICWTE
45 ANTO ALBERTO

acISSC

Artigos da classe

—
Termo n.° 474.050, de 11-11-1960
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira
Termo n° 663.510, de 29-9-1964
Produtos Alimentares Torrão Paulista
São Paulo
Limitada
São Paulo
P R ELP AV

Classe 41
•
-Torrões de amendoim, cajú e castanha
de cajú
•1

TOMO ANTERIOR

.

In»

Termo n. 9 461.539, de 28-6-1960
Café e Bar Pompéia Ltda.
São Paulo

POISPSIA.
;Ind. Brasileira
Classe 41
Termo n,° 471.459, de 17-10-1960
Matilde 5 Vieira Ltda.
'
Guanabara

AVAION

-

'CABELEIREIROS
Classes: 3 e 48
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 471.474. de 21-9-1960
Etuprésa de Cinemas Callas 5 Lucca%
Limitada
São Paulo

cu BELMAR
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

IndGstria Breeileira'
Classe to
Artigos da classe
Termo n.° 475.602: de 29-10-1960
Farsa! Distribuidora de Ferro Santo
André Ltda .
Sio Paulo

Nome Comerciai

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 33
Artigos „ia classe

Termo n 9 638.667, de 25-3-1964
Metropole 'Motriz Ltda.
São Paulo

Termo a.° 646.501, de 17-6-1964
Organização Comercial de Drogas
Ltda. — Orgádroga
Minas Gerais

FACILCAR—CARROSi
_FACILITADOS

ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
DE DROGAS LTDA -ORGADROGA

Classes: 21, 47 e 50'
Expressão de Propaganda

Nome Comercial

Termo ri' 638.671. de 25-3-1964
Metropole Motriz Ltda.
São Paulo

Teimo n.° 646.781. de 18-6-1961
Melo 5 Irmão Ltda.
Minas Gerais

RAFFINE
INDUSTRIA BRASILEIRA

FACILCAR
Ina. Brasileira'
Classe 21
Artigos na classe (automóveis, cauã.
nhões, motocicletas e ónibus)

Classe 43
Artigos 'da classe

Termo n° 477.239, de 21-11-1960
Estabelecimentos A Modelar S.A..
Comércio
Santa Catarina

Termo ri.° 646.782. de 18-6-1964
Melo
Irmão Ltda.
Minas Gerais

'llA

A O CIAR

PENT E A DOS
Classes:. 33 e 48
Titulo de Estabelecimento

Termo n° 646.783, de 18-6-1964
Rosa Fonseca Cândido
Minas Gerais

CREME ALVORADA
INR n Se•ri.54

FER SAL

MiNASPEÇAS LTDA.
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES'

Nome Comercial

COMEB
:Indústria Brasileira
Classe A
Artigos da classe

Tèmto n° -647.375, de - 23-6-1964
Mina speças Ltda. Comércio
Representações
Minas Gerais

AÇOUGUES CRUZEIRO
- DO SUL LTDA.

Term n:° 473.931, de 10-11-1960
Come% Cia. de Melhoramentos
Brasiliense
São Paulo

. Nome Civil

PITA VERMELRA
jnolüstríg Bras/letra

Termo n. 9 646.019. de 1$-6-1964.
Açougues Cruzeiro do Sul Ltda.
Minas Gerais

ANO. BRASILEIRA
"

Fev.-retro de 1965

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 647.009. de 19-6-1964
Construtora Vale do Piracicaba S.A.
CONVAp,
Minas Gerais

Classes: 8, 36. 37 e 40
Titulo de de Estabelecimento
-

Termo nz 471.891, de 28-9-1964
Cia. Fortaleza de Importação
Indústria e Comércio
São Paulo
COXPARRIA FORTALEZA DI

IXPORTÀÇXO, IntiSTRIA E CONSROZO
Nome Comercial
Termo n° 446.832, de 8-3-1960
Porcelana Gresius Ltda.
São Paulo

Termo n.° 646.295. de 16-6-1964
Mraz 5 Cia. Ltda. (em organização)
Guanabara

(3J
4n5

F
iniústria traseira
Classe 1
Preparados 'sluimicos adesivos
Termo o .° 646.018, de 15-6-1964
Oraanização Comercial de Drogas
Ltda. — Orgadroga
M.; . Gn erais

ORGADROGA
(..'Se 3

Artioa da classe

•

•

/1,"

O).
> 02
Classe 16
Artigos na classe
Termo n' 647.010, de 19-6-1964
Construtora Vale do Piracicaba S.A.
CONVAP
Minas Gersis

NfZ'

O)

10\

Classe 15
Classe
Artigos na classe
-n••••

CONVAP
Classe 33
Artigos na classe

PRECO DO 'ti""*"() DE HOJE: CR$ 10.00

Termo n° 439.474, de 24-12-1959
Cia. Nacional de Transportes e
Empreendimentos Conte
-São Paulo

COM
Ind. Brasileira
Classe 3
Titulo de Estabelecimento

