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SEÇÃO 111

ANO XXIII - N. 28

DEPARTANIEW, O NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 19611

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N9 195.569 -- João Angelo Coraetti,
PESQUISAS
N9 195.624 - Textil Assid Nassif
Complemente? A taxa de depósito S. A.
EXIGENCIAS
N9 195.753 - Beluch & Glazman
de acórdo com a Lei n9 4.505 de 30
de novembro de 1964, e o que dispõe Ltda.
Dia 5 de fevereiro de 1965
o Código da Propriedade Industrial, N9 196.159 -- Angelino Ventruseqlo
N9 196.271 - Radio Globo S. A.
em seus artigos 212 e 221.
Complementem
a taxa de depósito
N9 196.297 - Produtos Ki A Ltda. de acordo com a Lei
Térmos n9 116.328 - Chemetron
n9
de 30
N9 196.300 - Produtos Ki A Ltda. de novembro de 1964, e o4.505
- Corporation.
dispõe
N9 196.408 - Silva Carneiro & Cia. o Código da _Propriedade que
Industrial,
Ltda.
Exigências:
artigos 212 e 221.
N9 196.545 - Sipes do Brasil S.A. emNOseus
183.310 - Engarrafadora e DisAssociação Paulista de Inventores, N9 196.563 - Otavio Periotto.
- no pedido de registro como Agen- N9 196.583 - Shellmar do Brasil tribuidora de Bebidas Pirassumunga
te da Propriedade Industriai - pro- Indústria e Comércio de Embalagem Ltda.
149 203.176 - Super Cia. Industrial
cesso n9 56.133 de 161. - Apresente S. a,.
de Tintas Vernizes e Resina.
documentos em oídem de acôrdo com
N9 196.641 - Carlos Menezes de
NO 218.292 - Union Sils Ban de
o artigo 89 e seu parágrafo Único.
Carvalho.
Alfred Ney Artefatos de Papel e N9 196.701 - A Baiana Salgados e Loo & Co.
Conexos -- no processo de número Doces Caseiros Ltda.
N9, 220.576 - Intercámio Eletro
164 de 1962 - Preste esclarecimentos.
Iem Indústria e Comércio
N9 196.702 - - A Baiana Salgados e Mecânico
S. A.
Doces
Caseiros
Ltda.
Exigências:
N9 287.112 - Wilson Marcdndes
N9 196.725 - Gilson Carvalho.
S. A. Indústria e Comércio de MáComplemente': a taxa de depósito
N9 196.726 - Gilson Carvalho.
de acôrdo com á Lei n9 4.505, de 30 N9 196.743 - Indústria e Comércio quinas.
de novembro de .1964, e o que dispõe Dex S. A.
N9 298.166 - Ferro Bastos S. A.
o Código da Propriedade Industrial,
Laboratório .Jdsolin
NO 301.702 - Mead Johnson EndoN9 196.788
em seus artigos 212 e 221.
Ltda.
chimica Indústria Farmacêutica S.A.
N9 196.828 - S.A.A. Agência das N9 311.724 - Brasilabor Produtos
Têrmos:
Favnacêuticos Ltda.
Linhas Aéreas Escandinavas S. A.
N9 196.837 - W. Beznos.
N9 299.795 - Pasticio Mundial
N 9341.328 - Wilson Marcondes
N9 196.958 - Saul Fich.
S. A.
S. A. Indústria e Comércio de MáNs. 301.366 - 301.568 - 286.660
N9 197.252 - N. V. Ijzergieterij quinas,
- Produtos Alimentícios Adria S. A. En Machinefabriek Voorheen G. H.
NP 342.531 - Mario Villani
Cle..
N9 281.433 - Emilio .Cavaliere & Broekman Lzn Onderafdeling Neder- Ltda.
Cia.
lalandse Snelpersenfabriek Mercedes.
N9 363.123 - Nino Gab BH 8; Co.
N9 395.324 - Snell Brazil United
NO 368.023 - P. Sorensen • M. FG
N9 197.534 - Cosmo Giuliani.
- Republicado.
N9 197.847 - W. Beznos.
Co. INC.
N9 198.609 - Brasilar S. A. AdmiN9 373.770 - Ideal S. A. Tintas e
1)IVERSOb
nistradora e Mercantil.
N9 198.691 - Cotonificio Guilher- -Vernizes.
N9 385.501 - Exctirsões Ttals Sul
Térmo: 385.734 - Perval S. A. me Giorigi S. A.
Importação Comércio e Indústria N9 198.851 - Indústrias Reunidas Ltda,
N9 398.367
Papelaria a Pena de
Mantenho pela segunda e espero que Max Wolfson S. A.
Ltda.
última vez, o despacho de arquivaN9 198.852 - Indústria Reunidas Ouro
N9 398.421 - Ferro Bastos S. A.
mento.
Max Wolfson S. A.
NO 400.109 - U.C.B. Union ChiN9 198.865 - The Rio de Janeiro migue Chemische Bedrigkon.
149 410.618 - L'Oreal.
Flour Mills And Granaries.
Divisão de Marcas
N9 198.954 - Mario Miguel.
N9 423.151 - Citylux S. A. ComérNO 198.976 - Casa Anglo Brasileira cio Importação.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
S. A. Modas Confecções e Bazar.
N9 440.578 - Metalúrgica Volta
N9 1P9.432 - Viação Santo Antonio Redonda
EXIGÊNCIAS
S. A.
Ltda.
NO 446.701 - Meltividro S. A.
N9 199.468 - J. Garcia.
Dia 5 de fevereiro de 1965
NO 451.842 - Vinícola Na y Sem
N9 199.494 - Arnaldo Peneira da Rumo S. A.
Complementem a taxa de depósito Silva.
N9 455.081 - Shell Brasil S. A.
de acôrdo com a Lei n9 4.505, de 30 N9 199.772 - Comercial Industrial
Petróleo.
de novembro de 1964, e o que dispõe e Exportadora Comeca Ltda.
o Código da Propriedade Industrial,
N9 458.697 - .Geraldo Agostinho
N9 199.781 - Duilio Matteis Garem seus artigos 212 e 221.
Costa.
N 474.382
rafa.
N9 194.16b -- Malharia Ski LimiLes Laboratoires
N9 199.917 - Cassio Munir S. A.
tada.
Rouseet.
Importação e Comércio.
N9 196.630 - Fued Elias & Irmao.
NO 476.253 - Microlite S. A. InNO 199.920 - Tintas International
N9 194.631 - Berland &- Cia. Ltda. S. A.
dústria e Comércio.
N9 476.254 - Microlite $. A. InN9 195.342 - Arno S. A, Indústria
N9 200.008 - Irmãos Cury.
e Comércio.
N9 200.168 -Gráfica Liberty Ltda. dústria e Comércio.
EXIGÊNCIA

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
MARCAS
Exigências

Térolos:
Rio, 5 de fevereiro de 1966
N9 401.789 - Cervejaria Serramalte
Ltda. - Apresente exemplares em
nome do atual titular.
NO 401.790 - Cervejaria Serramalle
Ltda. - Apresente exemplares em
nome do atual titular.
N9 406.708 - Magnaflex S. A. Importação, Indústria e Comércio.
Apresente exemplares em nome do
novo titular.
EXPEDIENTE DAS SEÇÕES REPLI n
BLICADAS POR TEREM SAIDO
COM INCORREÇÕES
EXIGÊNCIAS
Rio, 5 de fevereiro de 1965
Complementem a taxa de depósito
de acôrdo com a Lei n 9 4.505, de 30
de novembro de 1964, eo que dispõe o
Código da Prop riedade Industrial, em
seus artigos 212 e 221.
Térmas:
NO 478.640 - Sociedade Paulista de
Artefatos Metalúrgicos S. A.
N9 478.641 - Teleunião S. A. Indústria de Rádios e Televisão.
N9 478.622 - Indústrias Reunida§
Agua Doce S. A.
NO 478.663 - Irmãos ilio Ltda,
NO 478.768 - E. Merck Aktiengsellschaf t
NO 478.832 - F. D. Almeida e
Souza.
No 479.068 - Fábrica de Artefatos
de Couro Oeste Ltda.
N* 479.206 - Sociedade Brasileira
Construtora de Aeronave Brasaero
Ltda.
N9 439.241 - Orgarll Organização
de Estudos Eletrônicos Ltda.
N9 439.229 - Printscrenn S. A.
Indústrias Gráficas.
NO 439.366 - Bolsa Brasileira de
Livro Editorial S. A.
N9 439.843 - Viriato Fonseca.
N9 441.080 - Arnaldo Eugenio Fer•
nandes Rodrigues.
N9 441.506 - Cornsorte Cia. Nacional de Sorteio de Bens e Hipotecas.
N9 441.879 - Mecânica Autorizada
M. A. Ltda.
N9 442.321 - Promissão Agrícola e
Administradora S. A.
NO 442.932 - Sanbrun S. A. Comércio, Comissões e Participações.
N9 443.613 - Mesa Metalúrgica
Mandaguari S. A.
•
N9 443.679 - Bicicletas Monark
S. A.
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- As Repartzçoes Públicas
'deverão remeter o expediente
: deStinado: à-- .Puhlicação nos
, jornais, diariamente', até .6
, 15 horas, exCfto:dos,;.sábaloS;
' quando deverão fdzà-eó até às
- 11,30 horas:
".
As reclamações pertinen•
tes à matéria retribuída. nos
:• casos de erros ou omissões, de, verão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
O ás 17,30 horas, no máximo.
até 72 horas após- a saída dos
Órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
- dactilografados e autenticados,
. ressalvadas, por quem de di• reito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
• exterior, que serão . sempre
anuais, as . assinaturas poder' se-ão tornar, em qualquer época,. por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
, poderão ser suspensas sem
' aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
- a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
•

• ,
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•sele de p•bdaidade sie ***** lento do Oapartemente
eleaten•I •• Proprl ddddd Industrial do Minedatirld
la Indematrie • Comerei.
"

Impressa na, calcinas Co Deportamento de imanas. Necionsi

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁMOS

Capital e In:erior:
Capital e Interior:
600,00,Sernestre
. . Cr
Serne stre . . . Cr$
450,00
Cr 1200,00 1 Ano
Ano . . . .
Cr$
900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano . . . . . Cr$ 1.000,00
Ano
parte supericr do enderêço vão , continuidade - no -recebimento
impressos o núniero do talão I dos jornais, devem os assinande registro,- o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação :com antecedê•lcia
.
que findará.
.
A fim . de evitar solução de t mínima, de trinta. (30) dias.
s

"- • As: Rei:G:lições • Pública*
Cingir-se-ao ás assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de - cada ano e (14
iniciadas, em. qualquer. época,
pelos órgãos .competentes.
A fim de, possibilitar a te.
:nessa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
à- sua aplicação. solicitamos
usem Os interessados prefe.
rencialrnente cheque ;Ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de; Imprensa Nacional...
- Os suplementos às edi.
ções dos -órgãos oficiais só, sã
fornecerão aos assinantes que
os 'solicitarem no ato -da assinatura.
•- O funaórzário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no alo da assinatura.
O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, ria venda avulsa, acrescido de Cr'.$' se do mesmo
ano, e de •Cr4 1,00,y por . ano
decorrido.

•
,., N9 445.868 - Sarno Terraplana;gem Ltda.
Ti ? 446.223 - Doralice G: Andralino.
•
"- N9 448.810 - Trial Imóveis e Ad` .ministração Ltda.
N9 449.184*- Expresso Cri Ltda.
. N9 449.749 .- Criações e Estamparia
Bella-Como Ltda.
N9 449.985 - Onibuster Serviço de
Turismo Ltda.
NY 474.175 - Fontaraaa Indústria
'Eletrometalúrgica Ltda.
, N9 478.307
Blemco S. A. Importadora e Exportadora.
N9 478.365.- Indústria Heliográfica
Leopoldo Machado'S. A.
N9 478.462 - Marques & Cia. N9 478.684 - domar Participações
e Administração S. A.
N9 479.022 - Joseph Meszaros.
N9 431.216 - Irmãos Cavalcante.
N9 360.297 - Bicicletas Monark
8. A.
N9 367.985- - Castor Industrial e
Mercantil' S. A.
N9 383.285 - Editora Legislação
Federal Ltda.
N9 385.422 - Etel - Empreendimentos Técnicos e Engenharia Ltda.
N9 395.105 - Marcel, Arte Comércio e Indústria 8. A.
N9 395.107 - Marcel Arte Comércio e Indústria S. A.
• N9 411.382 - Bracco Novotherápica,
Laboratórios S. A.
N9 411.383 - Bracco Novotherápica,
Laboratórios S. A.
.• N9 411.384 - Bracco Novotherápica,
- Laboratórios S. A.
r N9 423.127 - Laboratórius Tostes
S. A,
N9 424.788 - Bijui Lubrificatiing
Corporation.
N9 426.262 - Revestimentos em
Plásticos Ltda.
N9 428.338 - E. Merck 4xtie.4bel, Ischaft,
N9 428.354 - Tavaro/ Produtos de
Petróleo Ltda.
N9 428.634 - Automobilov& - Zavociy. Narodni - Podnik.

N9 478.265 - E,sol Engenharia Sanitária e Obras S.. A.
.
N 9 478.266 - Esol Engenharia Sanitária e Obras S. A.
.N9 478.275 - Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. -'
" N9 478.278 - dimano Limited. N9 478.530 -= Hamilton Mayer dos
Santos.
N9 478.625 . - Agrotaurus Industrial
N9 429.974 - Luiz Auto Peças In- Mercantil S. A.
•dústria e Comércio Ltda.
N9 430.109 - Bar e Café Central da
Lapa Ltda. NO fiCIÁRIO
•
N9 432.713 - Produtos Alimentlcios Qualker S. A.
Retificações
N9 437.655 - Cabreuva Empreendimentos Imobiliários S. A.
Termos:
N9 450.271 -" Química Rateis do
Brasil.Ltda..
N9 127.052 - privilégio de , inven- Distribuidora de Pro- ção - aperfeiçoamentos em bagageiN.
ro alicápvel em capotas de automódutos Farmacêuticos Regis Ltda.
N 9 456.098 - José . Evangelista e veis - requerente José Solito Froncc
- Luiz Pereira Acunha.- José MaSilva.
noel Quinteiro Frejeiro - pontos puNO 456.656
Arlstides Ferreira de blicados em 20 de janeiro de 1965.
.
,v
Castro.
Fica retificado no interior o seguintt
N9 456.880 '- M. G. Araujo.
- Borracha - 3 - fixado por meios
N9 457.397 - Indústria Bralin de usuais e caracterizado por ter cola-,
Auto Partes Ltda.
juglido - etc. etc.
•
N9 127.466 - privilégio de invenN9 459.983 -= Paul Adolf Milan
N9 461.009 - Indústria e Comércio ção - nova disposição em calçados
- requerente Dragisa. •- VukomaFormecan Ltda.
N9 463.401- FOMAP Fornecedora novic. - Pontos publicados em 20
de janeiro de 1965. - Fica retificade Matérias Primas Ltda.
N9 470.683 - Norton do Brasil S.A. do no interior o seguinte: exterrr
dianteira da gáspia, tem colada uma
Indústria 'e Comércio.
peça de couro "(5), etc. etc..
N9 471.266 - Francisco Armando
Ficam os pontos abaixo, menciona-.
S. A. Importação e Comércio. N9 472.847 - Centromint Company dos- os pontos publicados -em primeiro de fevereiro de 1965.
Etablisiunent.
N9 477.867 - Cipriano 'P. F. BaN9 59.177 - privilégio de inventista.
Ns9 478.188 - Industrial de Calcá- ção - processo para .reforço do rebordo dos recipientes metáicos - rerios Jundiaí Ltda.
-querente: Marcel Defaum.
N9 478.192 - AGFA - AktiengslLsN9 113.019 - privilégio de invenchaft.
ção - processo e aparelho para a
N9 478.218 - Perfumaria Lopes configuração das carcaças em pneuIndústria e Comércio S. A.
máticos - requerente: Dunlop N 9 473.237 - Critem Cristais e Ge- Rubber Company Limited. - total
mas Brasileiros Ltda.
,
de 16 'pontos reivindicados.
N9 428.635
Automobilovê Zavody,
Zavody, Narodni Podnik.
.
N9 528.390 - José Arruda Neto.
N9 492.222 - Indústria -e Comércio
de Aparelhos Domésticos Sulina Ltatt.
N9 429.365 - Importadora .e Exportadora Maralex Ltda.
• N9 429.744 - Predial ' Universo

N9 113.651 - privilégio de invenção - Válvula esférica ára agentes
líquidos ou gasosos - requerente:
J. M. Voith G.M.B.H. - Data
para 30 de setembro de-•1959.
-. N9 116.202 - privilégio. de Invenção - nôv• marcador de pontos •
'tempo. para "bilhar ou outros jogos
- requerente: Indústria de Bilhares
Tujaguê Limitada.'
N9 118.576 - modelo de" utilidade
Um nôvo modêlo de saboneteiro
- requerente: Dante lardlno.
N9 118.910 - modêlo de utilidade.
- Nôvo modélo de embalagem trazparente - requerente: Miguel Godi•
nez Sicard. - Inicio o ponto fica
retificado, para 1 - blóvo modêlo cli
embalagem -transparent
e - caracterizado por ser constituído de uma
peça base de papelão ou autor mat
terial adequado, retangular, quadrada, circular, triangular ou de qualquer outro formato, dotada de um".
fluralidade de recortes semicircu'
res, formado projecões salientes egiu- •
distante disposto e etc, etc etc.
N9 119.978 - privilégio de invenção - aperfeiçoamentos em tôrres
de refrigeração sujeitas as condições
c:imatéricas muito frias - requerente: 'The Marlev Company. - Local
para Estados Unidos da América do
Norte.
N9 120.134 - privilégio de invenção - aperfeiçoamentos em lixeiras
- requerente- Antônio Rosado Nunes
e Asthor Read de " Sã Roris. - Local para Estado da Guanabara.
N9 123.069 - nriviléalo de invencão - codificador de sinais - teauerente - Svivanin Electric Products. Inc. - Inicio dos rontos fica
retificado para - 1. Codificador de
sinais, para converter sinais de entrada separados, conectados a um ou
mais bornes, em uma combinação
e*'.
codi fie^•la d .
data deno,ttada para 28 de setembro de -1960.
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ein 1 de fevereiro de 1965 meio de mancais situados superior e
• DO 123.teee - peivilégio de invenNO 125.859 - privilégio de inven.
çáo ueesso 1;o.. a a peoduçeo , de uesiee,tetuu em 24 de março de 1961. inferiormente - de Société Genera- ção para - a p erfeiçoamentos en
p, ,» negro de inv en- le Isothermos.
tineemeneos e eesampadoe lixos em
método e mistura de ligação - ti(
ma.e,,aes ieatels celulósicos - re- ç ao pura - circuito de necleo megGeneral Electric° Co, estabelecidt
NO
111.929
dispositivo
de
sinaeleu - Ue Amp Incorp, pontos
querente: Cila Société Anonyme. nos Estados Unidos da América de
lização
para
veiculas
motorizados
-}ica retificado no interior dos pontos ptameados em 1. de fevereiro de 1965. Lenkradwerk Gustav Petri.
positado em 13 de janeiro de 1961
• 123.4U8 - modélo de utilidade
o seguinte - composto . de adição de
No 128.877 - privilégio de inven
N9 113.273 - privilégio de invenbisuilto de um cesoc.anato arilico pala - um ntivo moclélo de caixinha
contenao um grupo de isocianatu inostruária - de Angela Bitelli am- ção para - processo e máquina para çâo para - aperfeiçoamentos en
aromStiecamente e um - etc, etc etc. em, pontos publicados em 1 de fe- a deformação de fólhas de metal es- máquinas para apontar estacas pecialmente para a fabricação de Christiani Ntelsen Engenheiros o
Prioridade na Repartição de Paten- vereiro de 1965.
tes da Suíça, em 20 de outubro' de ./sTe 128.501 - privilégio de inven- calhas - de Max Maier Jr., deposi- Construtores S. , A. para um tota
de 5 pontos.
199, sob o número 79.64.
ção para - máquina de prender sal- tado em 15 de setembro de 1959.
No 128.936 - modelo de utilidadg
NO 113.432 - privilégio de inven. N9 123.803 - privilégio* de inven- tos - d eCompanhia United Shoe
ção - Nôvo modelo de caixa deear- Machmery do Brasil, pontos publi- ção para - mola de anéis de borra- para - agulhas de tricô com escall
cha de seção circular com partes métrica - de Yae Suzuki e Sele
rnevel - requerente: João Soares. cados em 1 de fevereiro de 1965.
N9 128.518 - privilégio de inven- metálicas interpostas - de Société Suzuki depositado em 28 de janeirt
- Local São Paulo. -- ‘Total três
ção para - aperfeiçoamentos em Applicazióni Gomma Antivibranti de 1961.
pontos.
N9 124.149 - privilégio de inven- máquinas empacotadoras - de The Sagaspa, retifico o final do 1 9 ponto:
NO 127.689 - privilégio de inven.
ção - Estabilização de enxôfre in- Forgrove Machinery Co Limited, de forma que cada grupo de anels cão para - aperfeiçoamento em pro.
solúvel - requerente: :Router Che- pontos publicados em 1 de . fevereiro constitue uma única peça estampada. (Mor automático de gelo - General
NO 119.512 - privilégio de inven- Electric Co.
:Meai Company - data para 11 de de 1965 retificao o final; ... através
çáo para - processo e aparelho para
as folgas.
outubro . de 1960.
No 127.829 - privilégio de inven-NO 128.654 -- modelo de utilidade processar fios de filamentos de ny- cão nara - ap refeicoamentos em ou
N9 124.458 - privilégio de invene
ção para: dispositivo nôvo ou aper- para - limpador de unha fixével lon de Monsanto Chemical Co.
relativos a processos para gravar-se
feiçoado para fixar parafusos - em chaveiro - de Ernst Josef LamNo 120.338 - privilégio de inven- ele troliticamente uma superfície meberg,
pontos
publicados
em
1
de
feção
para
processo
de
desidrogenarequerenet: George Goodman Limitálice gravada desta maneira - de
ted. Final dos pontos fica reti- vereiro de 1965 depositado em 3 de ção - de Air Products' And Che- N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
micals Inc, estabelecido nos Estados
ficado para: .Existente no referido abril de 1981.
No 128.04 - privié gio de blvenea0
•membro.
128.939 - privilégio de inven- Unidos da Amércla.
N9
nara - anerfeicoamentos em disposiNo 125.144 - privilégio • de inven- ção para - grupo compressor de
N9 121.260 - privilégio de invenção - Processo de produzir um nôvo acionamento hidráulico para máqui- ção para - Processo de preparação tivos de nlimentacão dos ineuetros
derivado imino-dibenzilico - reque- nas de fazer café expresso - de In- de um esteróide 11,18 oxigenado - ees; liquido - de Societe Franco
rente - J. R. Geigy S.A. - Todos dústrias Unic S.A. pontos publica- de Roussel Uclaf, estabelecido na Hispano Americana Francispan, para
um total de 4 pontos.
•
o ponto fica retificado. 1 - Processo dos em 1 de fevereiro da/ 1965 esta- França.
5-(alfa-dimetil-amino- belecido na Hespanha.
. de produzir
N9 128.846 - modele de utilidade
NO
121.777,
privilégio
de
invenmetil-etil : imino-dibenzilo. como
par a- novas disposicão em sobreNO 129.482 - privilégio de inven- ção para - processo de acetoxilação cataoas protetoras tiara, cadernos ou
modificado do constante do termo
111.288. de 23 de junho de 1959, ca- ção para - aperfeiçoamento em ou de estereddes não saturados - de livros - de Hidehijo Ando.
recterizado por se fazer atuar hidro- relativos a relógios eletromagnéticos Rousse,. Uclap, estabelecido na
20 128.80 - modelo de utilidade
gênio catalleamente ativado sôbre - de Inrebra Indústria de Relógios França.
tiara -, nevo tino de gram inho douma sohtello de 5-(alfa-amino-metil- do Brasil S. A. pontos publicados em
N9 121.787 - privilégio de inven- nt() nora riscar-madeira - de Antôeti l l imino-dibenzilo e pelo •menos 1 de fevereiro de 1965.
ção para - processo para a fabrica- nio Roer.
o (lebre da auantidade molar de forNo 129.983 - privilégio de inven- ção de novos corantes de Ciba Somaniete° num solvente orgânico. - ção
N9 128.696 - privilég io invenclia
para - bateria com mancais ciété Anonvme, fica retificado o fiTotal sete pontos reivindicados.
nal da prioridade depositado na Re- Para - instalacile condicionsdorn de
de
adubo
para
dispositivo
espalhador
()teimo Caixilhos de •Alumínium
Avco Corp, pontos publicados 'Partição de Patentes da Suíça em ar - da Carrier Corp, para um total
Industrie Aktien Gesellschaft pontos - de
7 de aeeste de 1959 e 9 de junho de 8 pontos.
1
de
fevereiro de 1965.
em
publicada; erii 1 de fevereiro de 1963.
de 1960 sob os números 74.692 e ..
No 129.502 - privilégio de invenestebel ecido na Suíça.
No 130.387 - privilégio de inven- 8.577-60 respectivamente.
e ito para - processo para a nrceee40 para - processo e máquina para
NO 128.117 - privilég io de invenNO 122.375 - privilegie 'de !aven- cão de uma maneueira revestida
pedaços
clic para instalacáo d.e refrigeração a fabricactto automática de
ca() para - processo e 'dispositivo constituída nor fios naturais eu sinAteliers
de
de
massa
para
padaria
em »art icular para estriamento de ar
Guilhaume coras. Para fabrico continuo de sabões mar- tético!'e - ile Feebworke esonchst
- de Société Anoneene des Usines de Construction
pontos
característicos
publica- móreos comprimidas - de Feridlo enaeeell ebeft Vorm Meister Luchis
S.
A.
•
Chenseon pontos enblicados em 1 de
Brunine.
N r ça, depositado em 1 de agosto
dos
em
1
de
fevereiro
de
1965.
fevereiro de 1965 estabeecido na
•
de 1980.
N9
130.877 - morieln
de utilidade
França.
151.324
modelo
industrial
para
nevo
nnarelho
No
para trataNo
122.041
privilégio
ele
inverte
NO 1 28.419 privilégio de Invenpara - nevo modelo de sandalia - do para - Processo para a fabrl- mento dos cabelos a vapor Permitido
cão nema - Processo e ap arelho para de
Sabap Soc. Anónima Brasileira de carão cie catalisadora - de Ciba Soe aquecimento dos gazes emende em
a fabricação de condensadores bobinados nu enrrendoos d e- Slemens Artefatos Plásticos, pontos publicados cleté Anonvme, estabelecido na Sul- funcões de secador - de Alcindo Tavares Cordeiro Campos,
1 de fevereiro de 1965.
ett em 7 de agósto de 1960.
;41 7-ealske Aktieng eeellschaft pontos em
NO 151.380 - modelo industrial
publiceeost em 1 de feve reiro de 19e5
N9 135.662 - privilégio, de invenNo
123.044
privilégio
de
invenção
fica retifinado a. prioridade depoei- para - nevo gancho suporte adaptá- para - processo de preparação de cão para, - transporte tem-tua com
vel
as
mesas
para
pendurar
Mises
de
Patentes
de
ferie na nomeie- ire°
dibenz b g tetra hirirozocina - de reservatório dunio - de Francisco
Alemanha em 13 de abril de 1980 sob e outros - de Antônio Tovar Sali- Societé des Usines Chimiclues Rhone Pinto Ribeiro de Carvalho ,Tr.. denas,
pontos
onblicados
em
1
de
feS68.037
IetTralg.
o rt1SYn.",T,
Poulenc. denositado em 20 de setem- positado em 15 de janeiro de 1962.
v
NO 127.371 - nrivileelo de inven- ereiro de 1965 estabelecido em São bro de 1960 e o final da prioridade
Paulo.
bales de 'Peter Pan Manufacturing,
depositado na In glaterra sob o númeeme" aublicacios em 1 de fevereiro
NO 1M3.81 - modelo Industrial ro 20 172-59 em 18 de novembro
de •0e5•
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
de 1959.
NO 127.429 - nrivilbelo de inven- para - nóvo gancho suporte adapmesas
para
pendurar
belgas
tável
as
NO
124,690
privilégio
de
InvenPara
nnerfeiçoamentos
na
cão
TeIRMO N6. 127.734
ennstrucgo de válvalas - ile Marvin e outros - de Antônio Tovar San- ção para - processo e aparelho para
efenrv eiroae pontos publicados em has, ponteei publicados em 1 de fe- o tratamento de fibras - de Joseph
vereiro de 1965 estabelecido em São 13ancroft 4 Sons Co. fioa retificado
1 ria fevereiro de 19850.
»Em 17 de março de 1961»
N e 127.781 - privilegio de Inven- Paulo depositado em 2 de 'gesto o início do 1 0 ponto. - Aparelho
nora
corrug
de
-1963.
ar
e
embebinar
fibras
Req
para
evitar
Para
instalacilo
cão
uerente: Abbott Laboratories textie compreendendo use tubo for- Estados lenidos da América,
d io +^”rAes da mancha luminosa de
NO 151.382 - modelo industrial
mando
uma
remota
de
corruenmento
v1v,,1pq de raios ceteelicos
nora - nevo gancho sunorte
- Titulo: Ape rfeiçoamentos em composrelefeakea Patentverwertling eavrinT tável as meses para nenenrar belsae tendo extremidades d e entrada e de sições
a q uosas estáveis de Leoprotero(encarem
um
nar
ti
ealimentadores
lvedos
em
1
de
fevereiro
~si
e outros - de Antônio Tovar
nol. - privilégio de Invenção.
rolamentosnosirionado
para
aliniende 1nRs.
nas. pontos teblicsdos em 1 de fe- ter es eltifqg firas
na extremidade
l o Uma composição qquosa, eeesal1Se .4
- modelo de utilidade vereiro de 19e5 estabelecido em San .ia
entreda, do dite - tubo Contra ume vel, -de
lenrol - de Clóvis 'Paul te depositado em 2 de agesto
a-- - '"'u
isoproteronal, caracterizada
meeen ... etc.
Pereira Se mnnio. pontos publicados de 1083.
por contar de 0,02 a 0,25% de um sal
ma 1 ee favprotrn de 19tle fica retiN9
124.974
privilégio
de
invende adição de ácido, não tóxico, de•
fie?" o final 4o 1* Ponto! ... em .. riram os vontos caracteristicos ção para - agentes para lavagem isoproteronol, e pelo menos 0,05% de
mencionados republicados por nobres em e.spinna - de Hekel & ácido ascórbio.
"ele rete a Pequena regiá' o late- abaixo
terem saielo co mincorreedes tro bo- Cie. G. M. H. retifico o final
re i fie
197 , 839
petvintelo de inVe/I- letim de 1 de fevereiro de 1965.
do 19 ponto: ... com radical propi- Total de 7 pontos.
M5n rlorg
No 108.220 - privilégio de inven- leno glicólicos e cujo ponto de tur7,000011/.0S
A requerente reivindica de acento
1-11rIto. iln d.
TTninri tra,111AP rn”rn ção para - Processo para produzir varão esta abaixo de temne-Stura
com a Convenção Internacional e o
” ••••"•-.1 reados em 1 de tecerei'
hidretos de dialoil alumínio -de de anlieerAn do agente de lavagem. A'-t. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de 27
Koppers Co. Inc. para um total de
N9 125.637 - privilégio de inven- de agosto de 1945. a prioridade do
wro
0,,
11111711AMO de
13 pontos.
rão UP , f1, - ativa remcesso de febre- correspondente pedido depositado na
p g ., nal. , 01...nc4t1T.0 ntifn+Mfirnrt
NO 111.602 - privilégio de inven- eeene
+11,0(15 e /seres para acaba- Repartieão de Patentes dos Estados
"'' 'se ronstruções civis - de 'Unidos
er”Nen v1 i,.. /• #. 0 g o - d e .1 - ção para - aperfeiçoamentos nas
da Américo era 17 de março de
tenor da Rocha Leite Filho. poator caixas de eixo com lubrificação por Cel l() Garcia.
11960, •veb o W 15.548.
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Guarta-fdri

(Ser.ão IIt

Fevereiro de 19;55

Art. 21 do Decreto-lei, n° 7.903, de 27 '•
de agôsto de 1945, a prioridade do '
corrrespondente pedido depositado na
de
avikito
de
1960
Em
19
Ein 17 de abril de 19131
Total de 14 1 pontos,
Repartição de Patentes dos Estadeia
requerente reivindica de ficerao
Re.querente; Verta •Aktiengesells- Unidos da América. em 12 de outubro
Reqaereente; Dymo Ineustries.
de 1959, Sob 'o n9 846.011.
ceio a Cenvenção Inteennelonal e o chaft, sociedade alemã.
-, Estados Unidos da América.
7.903
de
27
Art.
21
do
Decreto-lei
n9
fita
de
.
de
Rbio
•
- 7-• Titulo: Alojamento
Pontos característicos de: "Processo
de agósto de 1945, a prioridade do coron mequInas ade estampas ou análode seeeagarn de eletródios paia acumuTERMO N9 124.468
respondente
patlido
depositado
na
RePriv-elegi° de Invençe.o.
ladores elétricos" - Privilégio de Ingos.
1° - "M eamento de rede de fita partição de Patentes ne lIalonda, em veriçro.
-n 25 de, noeembro de ' 1960
22
de
abril
de
1960,
sob
o
ná
250.01.
em maquina; de estampar ou 'análoProcesso
Para
secar,
de
manei19
gos", caracterizada -por compreender
Imperial Chendcal Industries Limlia livre cie rachas, eletródios de :nasuma primure zcção. tendo uma .boar,
Inglaterra.
-TERMO No 128.554,
sa pastira para acumuladores elétri- ted
eubstanciaimente plana e •in range
Titulo. "Fabricação de carbonato de
cos, em particular, para açu:nu/adoperiférico neojeta•nornalmenie
Ern 9d e Março de 1961
res de chumbo, caracterizado pelo fa- Sódio". - Privilegio de Invençao. da dita -cese, para definir uma caviie. - Um p „ouse° para fazer men- •
to de que as chapas de massa pasto.
dade recep oel de reeo de fita,' urna
Requerente: Ivo Peruzzo. - São sa são superficialmente secadas, em cidraio de carboneto de sócLo, pela •
Eegeincia seeeo eubstencialmen te comvárias etapas coai duração não Eine- ação de d.daido de carbono sôbre se- plêmentan tendo tima bate substan- Paulo.
luções de sede cáustica, caracterizacialmente plana e um flange rrlienTitulo: Aparelho medidc,r do desa- rio: a 50 segundos cada uma, a teln-• do por compreender unia fase de carco que e precta rMrna;rrLent CIaCi- Primo das roias. - privilégio de 7n- peraturas diferentes, eenetrando. em bonatação em que -uma solução de
se.guido, em uma corrente de ar, na
ta baEe, dites seções sende ligarla e eiti- Tenção.
qual Re mesmas resfriam e, depois de Ullba fase de cristalização e contendo
Culadamente 'e n parte adiacentee, paAparelho
medidor
de
desaprupermaneceram em uma atmosfera menos que 20% em peso de Na011.
ra movimento entre tema pos.lo '19
ds roda,s de automóvas. caracteri- Cernida, termina a sua Eecag:m em ar mais de 6% em pê.so de Na2 CO3, mas
aberto. de recebimento do reg:o de fide preferencia menos de 12% de
zado por 'uma coluna cilindrica pro- quente.
ta, e uma posição fechada, em que os vida
NaOH e mais que 14% cie Na2 003,
de dois braços que'podem se desextremos dos-ditos flangee são dispos- locarem
Um total de 5 pontos.
é reagida, em mana temperatura acilivrmente ao longo da colutos em relação contígua ronfroutente,
ma de 3W-0, cora suficiente gás coana
e
serem
fixados
na
dita
coluna.
e
interliganda
ditas
flan.e .clepasitiv r
Wndo ditóeldo.de carbono, para dar
a
abertura
con*pondflite
ao
com
sec5es
na
posiee.o
as
gee para rneneir
TER:110 N9 122.193
unia solução carbonetada em que
diâmetro
da
'jante
rea
roda,
por
dois
feche da
substancialmente tôda a soda cáustiparafusos e ainda por um supo:te
Total de !dee rtos.
En 24 de ageisto de 1960
ca foi convertida em carboneto de eocabo empunhado/e em cujo plano endio, seguida pela dita faee de cestaparlor .encontra-se longitudinaunente
Union 011 Campam( Of Califorma. lização em que a solução carbonetada
•
ub nive/ de primo com escala :eterais
da fase de carbonetação, é reagida
1£1.42vro N. 12e Siii2
e perpendicular a ste um segundo eu. -a Deados Unidos da América.
vel que indica, ou atesta o nivelamenTitulo.-"Procero realizado em re- Mn. tuna • solução de soda cáustica,
lem 19 de abril de tedl
, to ou desnivelamento da 'rod e. provido torta e aparelho correspondente". - contendo pelo menos 56% e não mais
que 63% Em peso de NaCH, com o
também lateralmente de eecalas.
Frivilég!o de Invenção.
que é precipitado o menoidrato de
Requerente: Jo-4 Assad Antônio • Total de 7 pontos.
19 --aparelho para fazer pas- carbonato de sódio e separa dó de mo'Rezar • e Clotário Carva l ho C.uz...sar
sólidos,
a
r-cendentemente,
através
do adequado. -'
Sío teaulo.
,..e.
de um veto de contato, tal como um
Eegueernse os pontos de 2 a 7.
Titulo: Aperfeiçoamentes em carteTERMO N9 116.341 .
fôrma
e
remover
as
"e
nzas pe . () teeo
A requerente reivindica de acôrdo
ias para teares Privitegla de lne
do mesmo, caracterizado por compre- com a Convenção Internacional e o
veveaca
Em
19
de
janeiro
de
1960
I
ender unia barra raspadora inclinada Ale 21 do Decreto_lel, n9 7.903, de 71
1 0 - Anerfeir nenento: e rre carteias
em relação à horizontal e estendo-se de agastei de 1945, as prioridades dos
para teares, eorpreendendo InicialShell -Internet
-- onale Researcha Ma"- desde um ponto adjacente ao limite correspondehtee pedidos deixe:nados
mente a carteia , propriamente alto at:_chappij N. V„ Holanda.
periférico super'or do red e--'o veeo de na Repartição de Patentes da Inglaformada por--barra nrisrrática de secTitulo: "Procce.so pare a produção contato, para, cima, no sentido de ex- terra, em 27 de novembro de 1959 e 7
çelo trapezoidel, feita em -Meteria,
plástico, e com 'alças laterais para de catalisadores contendo alumina e tensão superior da linha central do de novembro de 1960. , ,
refsr:do vaso de contato; uma outra o próximo dia 12 de', fevereiro. às
privilégio e}e Invenção.
conjugação a on tre e lima is e forma- sinewe
barra raspadora quase horizontal e 14 horas, para a diligencia.
•
cen de esteira: caracterizados pe!O fato
19
Um
p':oces.so
para
a
produção
Executivas:
de. na face lateral mais tern da dita de catalisadores que contêm pelo me- estendende-se des de a referida bar•Walmir Pereira Monteiro - A.
barra prienvenca. ser . previsto uma nos um elemento da coluna 1 do Gru- ra raspadora inclinada até a tnensioplu"alidade de slo l amentos retandn- po VI e pelo menos um elemento cio nada extensão superior da linha cen- (Advogado Oscar Pereira dos Sanleres transversais nnevidreS de orilmeos Grupo VIII da Tabela Periódica, e um teal do vaso de contato; um dispositi- tos - 2.272) - Archival Sá Freire
centrais concordantes. e cada eio¡a- veículo o qual contón tanto elimina vo de- s uporte rotativo colocado acima tos - 2.272) - Archival Sá Ferreimento tendo ,a borda- livre eeperfor como sílica, no qual o material do do vaso de contato e suportando a ra e outra - RR. (Advogado Julio
anirgela ner recorte extremo lateral. veículo é Lnipregnado com nina ou bera ctepador inclinado. e a barra ris. César Costeira - 11.905). - Diga
oposto etee "as imediatemente adia- mais soluções de Ea:s dos .ditos ele- padora quase horizontal nas suas res- o A. em 48 horas sôbre o documende fls. 26 e 27. Venham após,
untes, ficando todos oe eloiereentoe mentos e o produto resultante é seca- neerva posições, ac -rna do menciona- tO.
do soare/ha de contato e d'enreiii S. P.
alterriadeinente iefeeadra uns aos ou_ do e. se de:ejado, calcinado, caracteteoe: e rendo nrevieto sencist lenel.- rizado porque o veiculo é 'também, ou vos de comando, para girar horizon.
Armando Martins de Almeida -A.
tim.o rdojamen:o ta-an evensal. mais d.e simultânea ou não simultàneamente talmente n rederido dispositivo de Eu- (Advogado Antenio Pádua de Assis
norte rotativo.
•
na.ra men:cão da trave.
3.564) - Maria de Lourdes Macom a impregnação com uma ou mais
Total de 3 pontoe.
chado Soares e seu marido -e outro
Seguem-se os pontos de 2 a 22.
soluções de sais dos ditos elementus
RR. - J. Aos dignos oficiais e
—
leapregnados com uma solução de um
Mário deao excquente. I
OU mais sais de aluminio.
Mário de Oliveira Macedo - A.
=MO N9 123.521
, TERMO N 9 122.306
Seguemae os pontas de 2 a 22.
(Advogado Paulo Rodrigues Sobrinho
A
requerente
reivindica
de
acôrdo
Fm 19 de abril de 1951
,- 11.790) - Iracema Brasil da
Em 30 de agasto de 1980
com a Convenção' Internacional e o
Silva — R. — Cite-se.
•
Art. 2/ do Decreto-lei, n9 7.903, de 27
Ricardo A/ves Pinto Pilho — R.
, Requerente: Te V. PhiLms' Gloel- de egeato de 1945. a s petoe idades dos WVatt Industries, Inc., - Estados
(Advogado Gabriel de Rezende Pase
lampenfabrieken - Holanda. • -'
correpondente,s peclidoe depositados Unidos da América.
aos - 170). - A. Villela Café S.A.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou te- na Repartição de Patentes da Holan!ativos a fardeis para veículos e-- Pri- da. em 22 de janeiro de 1959, sob ml- • Titulo. "Vedação para tanque de - R. (Advogado (eeraldo Veridia,no
teto flutuante". - Privilégio de In- de Azevedo - 2.959). - J. Expevilégio de Invenção.
meros 235.350 e 225.361. ,
venção:
ça-se guia para depósito do princi19 - Aperfelcoamelataa em ou relatipal e de acrescidos (custas e juros
vos a farde!. para vetei:Ia, faneis éssw
de
mora) estimados.
1 9 - Uma e-edite/10 para um tanque
compreendendo um refletor substanAntônio D'Elia
sA.• (Advogado
de teto flutuante, a qual compreende
•
TERMO N? 121.168
cialmente perabólico, 'mm Clemente elum membro em forma de boleei anu- Mário Coracy Lopes Martins
lindrico ori .11taclo no Rentido horizondar formado de material flexível lin- 2.400) Nilton Pereira - R. (AdEm 12 de julho de 1960
tal e localizado transversalmente , tio
perfurável interposto em e vedando o vog ado Halley Soares Pinheiro e lle) do refletor e .eseenclalmente no
espaço entre o rebordo do teto e a 8.944). - Julgada procedente a ação
• Poeto focel do refletor, e de um eldro C. A. V. Llmited - Ingleterra.
circunferência,
interna da parede do e subsistente a penhora.
, de cobertura. eendo as partes consti- Titulo: "Bombas de cenibustivel lí. tanq
Loureiro Ferreira Leite
u,e,
caracterizada
por uma plura- A.Remi/do
tunitte do farol conjugados entre ai quido para motore.s de combustão in(Advogado
(Advogado
Carlos ft tumete (aula
lidade
de
braços
de
suspen-áo
espaçade maneira , con.stluirerin e produzi- terna". --Privilégeo de Invenção.
e Silva - 2.877) - José Pinto Mondas
que
são
p
revistos
vara
o
suporte
re luminoso . assimétrico.
rem um fb
teiro e outros - RR.
earecterizadoe pelo fato do limite su- Uma bomba de combustível lí- do dito mamb o em forma de bolso Artur Juvencio Mendes). -(Advogado
1 &tura
que
se
peoletam
rachilmente
e
a.ecenneerlor do feixe luminoso se estender quido - do tipo especificado para um
e publicarão de eentenra ro dia 12
dentem
deite
do
rebordo
do
teto
acima
parcialmente na direção hrnizental e motor de combustão interna incluindo
de fevereiro, às 14.45 horas.
parcialmente muna direreo inclinada dispositivos ajustáveis entre o cabeço- do dito membro em forme de bolsa
Heitor Vicente Santoro
• A.
adaptade
para
se
euetenetar
adiacen.
fatodo
limite
sute e a carne anula- para determinar
e ascendente. e efelo •
,.(Advorado Francisco Vitor ntenio
perior da Porção , de feixe situada na a exteneão do desioc,arnento para o te à extremid2de supeelor dos dito,
3.4e6) - Niltcm are "
Fedulio
direcnod inclinada e oecend s nee ser for- exterior permitindo aos êmbolos mer- lireros contra a dita parede do tanque Ribeiro
-- R. (Advoeado Milton Pe'uein - re eis pontas d e 2 a 9.
mada exclusivamente de Imagens tio gulhantes.
•A reçuerenle reivindica de ec.5de teleco Perei ra). - Ao MM. Doutor
filamento obtidas , através de peio me- Seguem-se Os pontos de 2 a D.
com a Convenção inteenacional e a Juiz vincuado.
nos um dos setores do refletor ertenTARIVIO N9 128 413

tzdos no 'Sentido tratisverein a ..e.se 11"

Irll te.

IMMO No 121.670

•
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TERMO N9 95.477

1

OFICIAL (Seção 111)

formados após a primeira expansão,
para tan -compressor na seção de
pressão mais elevada, e passando-se
os vapõres, formados após a segunda
expansao, sucessivamente para compressores nas seções de pressão mais
baixa ,e mais elevada, caracterizado
pelo fato do refrigerante liquido fluir
de um permutador de calor, na Anilo
de pressão mais elevada, para um permutador de calor na seção de pressão
mais baixa, e da corrente de processamento passar em relação de permuta
de calor, primeiro, com a seção de
pressão .mais elevada e, então com a
seção de pressão mais baixa.
Seguem-se os pontos de 2 a 15.
- Prioridade: Estados tinidos da América, em 25 de novembro de 1957, sob
n9 698.667.

TERMO N9 120.529

Fevr.,.reiro de 1965 589

e_

"escada" sofrer um rebatimento de
1809 da parte traseira do assento que
então se superpõe game a parte traseira levando consigo todos os elementos a ele integrados de forma que
as 'pernas dianteiras da parte posterior do assento ficam em prolongamento às
às pernas traseiras da parte
frontal. do referido assento; conformando os laterais da escada; pelo fato
das metades superpostas do assento
configurarem o degrau mediano da
escada e, finalmente pelo fato do encost se apoiar no chão, atuando como
elemento de segurança.
29 — "Cadeira-Escada", aturde com
o ponto anterior, conforme acima substancialmente descrito e reivindicado
e devidamente ilustrado nos desenhos
em anexo.
Total de 2 pontos.

De 23 . de junho • de 1960 .
• De 5 de julho, de 1957
Requerense: Cama Bruno S. A. -Reepserente: Willem Karel Titak,
Saio I'aulo.
reesuente em Haien, próximo de Gru.
Aperfeiçoamento em cadeimosa', Holanda; e •etnné Christiann
ras retrate)u, para vanos fins.
atestaria George Nicolaas oet, remPrivilégio de Invenção.
acme em Groninge, Holanda.
lv
—
-Aperieiçoaanentos eue cadeiPonho caracterestico: procesras retraeees para vários rins", caracso para o preparo de extratos de café
terizado por a cadeiras retrátil possuir,
ou de outras substâncias estimulama partir da jiinçs.so dos pés (1) e (2)
tez" (Privilégio de Invenção).
cosa as barras horizontais (3) e (4)
19 — Processo para o preparo de
respectivamente, braços (5) e (e),
extratos de café ou de i outras substánque, sieuaaos num piano .perpendiclas eetamulantes, de origem vegetal.
cular aos das barras horizontais (5)
em que o material a extrair, recentemente moldo ou esmiuçado é extraido
e (6) eieva-se ate Urna certa altura e
encurva-se assumindo a posição horiinsermitentemente, pelo principio de
contra-corrente, com água a frio„ cazontal indo juntar-sé aos suportes do
encosto (7) . e (8). — Total 3 pontos.
racterizado pelo fato de ficar o liquido extrator, numa série de estágios
ou zonas de extraçao, em contato elite
TERMO N9 109.694
TERMO N9 121.591
rente pelu , menos 12 horas, em cedei
TERMO N 9 123.144
estágio ou zona de extração, com ma.
De
13
de
abril
de
1959
De 28 de julho de 1960
terial g extrair cada vez mais pobre
e De 30 de setembro de 1960
em principios extralvels, sem movi- Requerente: J. R. Geicy S. A. — Reg...acicate: Anilao &uno UtZ
repouso.
—
,
mentação, ou seja, em
Requerente: Branco Peuraca — Sãt
Suiça.
Riu Lis-atese tio
Total de 4 pontos.
Titulo:
Novo
nexielo
de
salto
para
Finalmente, os depositantes reivin- Titulo: Processo de produzir azo sapatos le sennora — Modelo cie Uts- ▪ 'lande: Porta' Retrato — Modele
dicam, de acôrdo com a Convenção corantes cromiferos — Privilégio de auatie.
de Utilidade.
Internacional e de conformidade com• Invenção.
19 — Porta-retrato, carecterizadt
—
Novo
modelo
de
salto
paía
sao artigo 21 do Código da Propriedade
por um jOgo de duas ou trés placa.
de
sennora,
caracterizado
por
patos
—
Processo
de
produzir
azo
co19
Industrial, a .prioridade do corresponpueestar um etapa de material plásaco de material plástico, uma das quais
dente pedido, depositedo na Reparti- rentes Cromiferos, caracterizados pelo
possuindo o mesmo inter- intransparente, e a outra ou outras
Oto de Patentes da Holanda; em 6 de fato que um mono-azo corante meta-_ uu similar,e eompeeinalendo
'Lúcia a sua transparentes incolores, ou ligeiralizável da fórmula geral
Julho de 1956, sob o n9208.05.
aliara uma cavidade cilindrica, oca, mente' coloridas; placas estas cota
e um dia-azo corante metalizável da etu cuja peie inienor vai adapta.ao qualquer configuração geométrica
fónnula geral •
•I um zuno ue latão ou material Meta- apropriada, que são sobrepoutas, mantendo entre si, uma fotografia ou ouLeo anular.
TERMO N9 97.841
onde representam Al e A2 os restos Total oe 2 pontos.
tro objeto laminar, que é aplicado só•
.
_
de aiazo componentes da série benzaóbre a face- anterior de placa intransDe 18 de outubro de 195'7
hm e nafsalenica que - contém, um
.. . .
parente que formará no conjunto a
leiontecatini, Societá Generale Per grupo metalisável na posição — c —
placa posterior ou de fundo do portaVs
L'Lnuteesna Mineraria e chimica e com relação ao lago azálea); B1 e B2
e.R.A10 N°'120.632
retrato, sendo ai fixado por melo de
Kari Ziegier — lttilia e Alemanha.- os 1 . ises de azo componentes acoplaum aglutinante incolor, sendo as di, Titulo: "Procesesso para produzir um dos 'em posição vicinal a um grupo
De 7 de 0411 d e1960
tas placas presas entre si de modo á
material em forma de película tubula- hidroxilieco X um merhbro de ponte
manter a fotofrafia hermeticamente
de . Utilidade.
res respecosamenee não-tubulares". bivalente da série dos grupos cantil- lelodéio
Estcvam José Ilancz fechada, por meio de uma camada
• amino, 5u:faina-ensino e sulfonil-oni; —Requerente:
Privilégio de Invenção.
plástica.
Sao Pam0
19 — Processo para produzir um e Y —N—Z o resto de um
Total de 2 pontos.
i.ulo:
"
C...tdeira
material em forma de película tubu- inono-azo composto não metaliaável
- Escada":
— "Cadeira-Escada", constituída
lar, caracterizado por compreender a 'são postos conjunta ou sucessivamenmodelação de um poli-propileao, ao te em reação com um agente croman- de muvel de madeira ou metal de
=MO N9 122.323*
Menos "parcialmente cristalino, em te sob condições tais que uma molé- fei,u usaas de cadeira e que se arma
tuna película tubular, extrusando-a'cula do mono-azo corante seja ligada em escada, dotado de assento, encosto
De 31 de agesto de 1960
através de uma matriz anular e ex- ' por tun átomo de cromo com uma e peinas, caeacteeizacio easencialmenRequerente:
Valser-Malas p ar •
pandindo-a por pressão de gás inerte. molécula do dia-azo corante.
ie peao assento, plano ser dividido longis_eun_amenee, ao maio, em duas Avião Ltda. — São Paulo.
Seguem-se os pontos de 2 a 12.
Total de 14 pontos.
Os requerentes reivindicam de acõr- Finalmente a requerente reivindica, partes, feontal e posterior, ligadas, por Titulo: Um modelo de alça e res..do cem a Convenção Internacional, e de acórdo com a legislação aplicável, dobrauiças • de modo que possam se pectiva base para malas e análogos.
o Art. 21 do Decreto-lei, n9 7.903, de a prioridade do correspondente pedi- rebater urna sóbee a outra num giro — Modelo de Utilidade.
de agosto de 1945, a prioridade do do de patente depositado na Reparti- de L309 pelo fato da parte frontal do 19 — Um modelo de alça e respec.
correspondente pedido depositado na ção de Patentes da Suiça em 14 de assento possuir quatro pés, nos seus tiva base, para malas e análogos,
Repartição de Patentes da Itália, em abril de 1958, sob n° 58.295.
vértices, projetados para baixo, diver- comprendendo uma este metálica dogentes em relação à base; pelo fato brada em forma de "U" que tem as
19 de outubro de 1956, sob n9 15.466.
da parte posterior do assento também extremidades de seus ramos dobra
TERMO N° 117.786
ter quatro -pés, projetados dos seus para sentidos convergentes, pelos
vértices, convergentes dois a dois, quais é presa erticularmente ens uma
TERMO N9 100.092
De 14 de março de 196t
isto é, 1101 dianteiro converginao para base, caracterizado pelo fato de ser
um traseiro, de um lado e igualmente a dita haste revestida por tuna cuia-•
De 31 de janeiro de 1958
Aperfeiçoamentos na confecção de do outro, de modo a configurar, em da relativemente flexivel ou semi-fiecuecas — Privilégio de Invenção.
cada lateral traseiro da cadeira um 'sive', como por exemplo, um plástico,
Conch International Methane
ted — Ilhas Bahamas — Estados Uni- Requerente: João Giannini — São "V" cujo vértice é formado pelo en- borracha ou material de idêntices cacontro dos pés que se projetam da racterísticas, que forma o corpo de
dos da América.
parte posterior do assento e termi- alça. pessando a dita alça.a lhe serTítulo. "Processo para a liquefação Paulo (Capital).
de alma.
19 — Aperfeiçoamentos na confec- nando em base plana, e de forma que .vir de
de gás natural" Privilégio de Inção de cuecas, caracterizado por cons- cada perna dianteira da arte poste- Total de 3 pontos.
.Venção.
lv — Um processo aperfeiçoado para tituir-se de dois panos de formato tra- rior se justapõe rigorosamente sóbre
liquefazer um gás, particularmente pezoidal irregular, cujos lados sã cada perna traseira da parte frontal
TER SIO 123.422
gás natural, que compreende; suprir todos ()talemos entre si, apresentando santeiras. em sua altura média serem
o gás como uma corrente de processa- os dois lados maiores, opostos, um li- interligadas por prateleiras plana que
De 12 de outubro de 1960
mento, a uma temperatura e sob urna geiro arqueamento para dentro, ao visinha com outra, sere elhante, no
pressão elevadas, liquefazer esta cor- passo que o ledo menor prevê um mesmo plano, que interliga as pernas Requerente: Esso Research and
rente, sem expansão da mesma, com- corte central em cunha, com tuna da parte trazeira, do assento e que Enginee ing Company — Est adm.:
pelindo-a a passar, sucessivamente borda curva correspondente à parte configuram resnectivemente o primei- Uni(10 ,3' do América
em relação. de permuta de calor com inferior da — braguilha e outra reta ro e penúltimo dearan da escada Titulo: Processo de fa bricaçõ o (y• •
unia pluralidade de refrigerantes, diz- correspondente ao agancho", seguin- quando esta é a.rmede; pelo fato das lubrificante aperfeiçoado contendo •
postos em casceta, para liquefazer o do-se para baixo uma orla levemente pernas traseiras da parte posterior sais de ácido ,' ea rbnall lens • — Prigás, e redueir, depois disto, a pressão arqueada correspondente à penai da do nten t o ser seneriosmente configu- viiégio de In% encão.
do resultante liquido a uma pressão cueca. O ledo do trapezóide oposto a rado o i encaste da cadeira. inclinedo
1.° — Proce s so de fabricação Jo
que seja apropriada para armazena- este último é algo maior, compreen- para trás mim ângulo menor que uma cornnosição lubrificante fluida
mento ou transporte, sutmetendo-se dendo uma reta obliqua que se liga a 1809, ligadas por travessas horieontais: a perfeiçoa d a. caracterizado por comm*Svel cri nosinã o "ca- preender uma ma ior proporção Je
pelo menos, um dos refrieerantes à uma curva acsentuada para fora, for- nro o fi + o
compreseão sm seções de pressão mais menao um bico e subeeetiente earir rieir^ ter o tieo escuda apoledo óleo mineral lubrificante e cêrcs de
elevada a IltkiS balela e à. expansiSo peva dentro. ligeiramen te =tente., tio cheo, tiro esse formado pela base 2 a 25% em pês' de sais nristos de
nas_seróes de pressão mais elevada e coerespondente à perna da cueca. i plane do vartine di e nte, lá reivindice- cálcio de ácido .acético e áridos a rado: peio feto de querido em posição xos C7 a C12, sais êsses presentes
Total de 3 pontos.
mais bsixa passando-se os vapõres
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11~~,
puma razão molar de cerca de 4 a
200 mola de ácido acético- por mol
de sal do ácido grts o C7 a C124 oroCesso esse caracterizado mais p' elo
fato de neutralizar-se uma pasta de
cal comercial contendo carbonato de
cal ad menos numa parte do referido óleo pela adição de um excesso
dos referidos ácidos para neutralizar completamente a referiia cal inclusive o carbonato de cal presente,
adicionando-se uma base metálica
para completar a neutralização do
excesso de ácido e dar um produto
alcalino e desidratando-se o lubriiicante.
Total de 8 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da
'América, sob o n.° 849.432, em 29 de
outubro de 1959.

racterizado por consistir, essencialmente, de: água, e um sal de cobre
solúvel nágua, de 0,002 a 0,15 moi;
um agente formador de complexo de
cobre, de 0,5 a 1,5 vezes o número
de moios do sal de cobre; um hidróxido de metal alcalino, para dar
um :III entre ,10,5 e 14; formaldela
do, de 0,4 a 3,4 moles; e um cianeto inorgânico solúvel, de 0,002 a
0,015 moi.
Total de 10 pontos.
.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional, e o
Art. 21 do Decreto-Lel n.° 7.903, de
27 ele agósto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da América, em 3 de
maio de 1950, sob o número 26.401.

TERMO 123.566

TERMO 125.763

De 18 de outubro de 1960
Requerente: Indústrias York Sociedade Anônima — Produtos Cirur•
gicos — São Paulo.
Título: Um nôvo modelo de caixa
para conter algodão em rama, —
Modelo de Utilidade.
1.0 — Um nevo modelo de caixa
para conter algodão em rama caracterizado por uma caixa cilíndrica transparente ou não, fechada em
uma das extremidades por uma parede circular solidária à caixa e com
uma abertura central também circular, sendo esta parte da caixa coberta por uma tampa cilíndrica de
pouca altura.
Total de 2 pontos.

De 9 de janeiro de 1961
Requerente: Electrochemical Processes,-luc. — Estados Unidos da
'América.
Titulo: Processo e aparelho eletroquimico — Processo de Invenção.
1.° — Uma instalação de eletrólise
do tipo" de catodo de mercúrio para
a eletrólise contínua de um sal de
um metal formando um amálgama
com o mercúrio com a continua purificação do catodo de mercúrio que
se caracteriza por compreender, em
combinação, unia célula de eletrólise, uma célula de decomposição,
um primeiro conduite ligando a extremidade de descarga do amálgama
da célula de eletrólise com a extremidade de admissão do amálgama
da célula de decomposição, um segundo conduite ligando a extremidade de descarga de mercúrio da célula de decomposição com a extremidade de admissão do mercúrio da
ligada em pelo menos um dos ditos
célu l a de eletrólise, uma centrífuga
cooduites, e uma unidade de decantação ligada com a dita centrífuga.
Total de 9 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n.° 7.903, de
27 de agôsto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes nos Estados
Unidos da América, em . 2 de Março
de 1960. sob o número 12.417.

TERMO 124.263
De 17 de novembro de 1960
Requerente: Societe Alsacienne de
Constructions Mecaniques — França.
Titulo: Processo de obtenção de fitas, toalhas ou véus, de fibras têxteis cardadas, a partir de matériasprimas e instalação para a execução
deste processo. — Privilégio de Invenção.
1.0 — Processo de obtenção de
fitas, toalhas ou véus, de fibras têxteis cardadas, a partir de matériasprimas utilizando Uma unidade mecánica autônoma, de volume reduzido, caracterizado por ser constituída
dita unidade essencialmente, por um
dispositivo próprio para assegurar o
arrancamento de flocos das matérias
diretamente da frente dos fardos de
matérias-primas, trazidos de unia
maneira continua de encontro a esse dispositivo, por uma carda girando a uma velocidade que determina a velocidade de todos os outros. elementos da unidade e por
meios para assegurar, a uma velocidade que é função de velocidade da carda, a al i mentação dos dispositivos alimentadores da carda,
de toalhas ou véus de fibras formadas a padir de flocos arrancados da dita frente dos fardos.
Seguem-se os pontos de 2 a 12.
A requerente reivindica de amardo com a Convenção Internacional e
o Art. 21 da Decreto-Lei n.0, 7.903
de 27 de agôsto de 1945, as prioridades dos correspondentes pedidos
depositados na Repartição de Patentes da França, em 18 de novembro
de 1959 e 28 de outubro de ,1960.
sob os ns. 810.520 e 842.455, respectivamente.

TÊRMO DE PATENTE N.° 126.797
De 17 de fevereiro de 1961
Moeller
Neumann G.m.b.H. —
Alemanha.

correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Alemanha,
em 18 de fevereiro de 1960, sob número M 44.388 Ib-7a.
TERMO 125.795
De 10 de janeiro de 1961
Requerente: Photociacuits Corporation — Estados Unidos da América.
Titulo: Composições e processos
relativos à deposição não eletrolitica. — Privilégio de Invenção.
1. 0 — Uma solução aquosa ácida,
para a 'sensibilização de uma superfície, para o recebimento de cobre
aderente depositado não eletroliticamente, caracterizada por compreender de 0,01 a 5,0 g. por litro de lons
de um metal precioso, e um excesso
de uma quantidade estequioniétrica
de ions de estanho estanoso, relativamente à quantidade dos lona do
metal precioso.
Total de 15 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n.° 7.903, de
27 de agôsto de 1945 a prioridade
do correspondente imitido depositado na Repartição de Patentes nos
Estados Unidos dn América, em 1.0
de setembro de 1960, sob o número
53.352,
•

-TERMO N.° 1-26.533
• De 25 de novembro de 1960

Patente de Invenção para: "Processo para a preparação de sais de N-(5nitro-2-furfurilidina)-1 aminohidantoina".

Requerente: Léo Industrie afilaicite Farmaceutiche, S.p.A. — Roma
- Itália — Privilégio de Invenção.
1.0 Processo de preparação de sais
de N-( r-Nitro-2-furturi id.na)-1-amino.
hidantoina, caracterizado pelo fato de
a partir da N-(5-Nitro-furfurilidina)1-aminohidantoina, de um liquido miscivel com soluções aquosas de hidróxidos alcalinos ou alcalinos-terrosos,
amoníaco ou de uma base orgânica e
de uma solução aquosa de uma das
bases mencionadas,' se obter uma solução do sal de N-(5-Nitro-2-furfurill'dina)-1 -aminoh idan to ina correspondente, e por o sal de N-(5-Nitro-2-furfurilidina)-1-aminohidantoina se separar
por precipitação, da solução obtida,
com o auxilio de um solvente miscível com esta solução. Total de 16
pontos.
Finalmente, reivindica-se a prioridade edecorrente de igual pedido de patente depostado na Suíça, sob número
346.549, em 27 de novembro de 1959.

Titulo: "Mecanismo de laminação
com base 'de esfriamento e ajustagem
associada" — Privilégio de Invenção.
1. 0 Laminador com banco de resfriamente e ajustagem coordenada com
pelo menos um transportador de rolos
duplos com dois trajetos. e rebocadores
laterais, colocado ao lado do banco
de resfriamento em direção traseira ao
laminador, caracterizado peo. fato de
que, para a necessária descarga livre
do material entre a máquina alinhadora e a tesoura divisora, a máquina
alinhadora é colocada entre uma seção
do transportador, adjacente ao banco
de esfriamento, e seu 'prolongamento
traseiro ao correr de um dos trajetos
do transportador de rólos, o transpor•
TERMO 125.762
tador duplo possui rólos reversíveis e
aos seus traietos são ligados, diretaDe 9 de janeiro de 1961
mente atrás do banco de resfriamento,
Requerente: Photocircuits Corpo- tesouras e/ou serra a quente.
ration — Estados Unidos da AméSequem-se os pontos de 2 a 3.
rica.
A requerente rei vindica de actirdo
Titulo: Deposição não eletrolitica
de cobre. — Privilégio de Invenção. 'com a Convenção Internac ional e -o
1.• — Um banho para a deposi• ort. 21 do Decron-l ei n.9 7.903. de 27
4ão não eletrolítica de cobre, ea- de agõsto de 1945, a prioridade do
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art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de 27
de agõsto de 1945, a proridade do
correspondente pedido' depositado na
Repartição de Patentes do Japão em
26 de fevereiro de 1960, sob número
5.837.
TERMO N.° 127.102
De 24 de fevereiro de 1961
Requerente: Abbott Laboiatories
'Estados Unidos da América.
Titulo: Processo para revestimento
de pa7tãcu1as — Privilégio de, Invenção.
1.9 , Processo para revestimento de
Partículas, caracterizado por prover
partículas discretas com um revestimento forrado de um liquido de revestimento, o dito processo compreendendo as seguintes fases: formação de uni
leito em forma de coluna das ditas partículas; direção de uma corrente de
ar em sentido ascendente através o dito
leito; direção de uma corrente atomizada do dito liquido em sentido ascendeate at-avés o clic' leito; uma das ditas correntes sendo de intensidade suficiente para produzir uma circulação
vertical do leito; interrupção da dita
corrente de liNido. Total de 19 poni
-tos.
A requerente reivindica ' de acórdo
com a Convenção Internac:onal e
art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, 27
de agõsto de 1945, a' prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estrelo;
Unidos da América. em 26 de fevereiro
de 1960, sob n.° 11.364.

TERMO N.° 127.137
De 24 de fevereiro de 1961

Requerente: Imperial Chemical Industries Limited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos na p ,odução de polímeros de cloreto de vinila
_... p rivilégio de Invenção.
1.9 Aperfeiçoamentos na produção de
polímeros de cloreto de vinila, que se
caracterizam por compreender a polimerização parcial de uma mistu -a, que
compreende cloreto de vinda. e uni
composto ácido, selecionado da classe
que consiste de ácidos mono-etilénicamente não saturados, anidridos e cloretos ácidos de tais ácidos e esteres
parciais de ácidos policarboxilicos unonostilenicamente não saturados, sob
condições de polimerizacão em massa,
na presença de um catalisador solúvel
em cloreto de vinila, dispe:sando a
mistura parcialmentç polimerizada em
TERMO N'.° 127.101
água que contém um agente dispersor,
. De 24 de fevereiro de 1961
enquanto a mistura está ainda sufiRequerente. Asahl Kasei Kugyo Ka- cientemente fluida para que isto seja
busenild Katsha — Japão.
possível e continuando a polimer;zaçLo
Titulo: Um processo para a prepa- até que a desejada conversão de maração de acrilonitrina — Privilégio de terial monomérico em polímero tenha
Invenção.
sido alcançado, o peso do dito csiuUm processo para a preparação de posto ácido empregado nu p-ocesso,
acrilonitrina, caracterizado por com- sendo entre 0,1 e 30% lõ peso total
preender o contato, a uma temperatu- dos compostos. polirnerizáveis emprera de 300 9 480°C, de uma mistura ga- gados. Total de 10 pontos.
sosa de propileno, amónia e em gás
A requerente reivindica de acórdo
contendo oxigênio molecular, com um com a Convenção • Internacional e o
catalisador composto de eóxido de art. 21 do Decreto-lei n.° 7.905, de
tungsténio e ácido fosfo-tungstico, e 27 de agósto de 1945, as prioridades
de um composto de telarrio selecionado dos correspondentes pedidos depositano grupo que consistee de telúrio e óxi- dos na Repa-tição de Patentes da Inglaterra em 24 de fevereiro de 1960,
do de telúrio.
A requerente reivindica de acôrdo sob n.° 6.456, de e7 de fevereiro de
com a Convenção Internacional e o 1961.

• .Quarta-leiba 10
TER15/10 N.° 127.687
• De 16 ide março de 1961
Requerente: Sandoz S.A. — Suíça.
Titulo: Ftalocianimas estáveis à separação — Privilégio de invenção.
1.° Processo de produzir ftalocianimas modificadas, caracterizadas pelo
fato de que I moi de uma metalo-ftalocianina com O até 4 átomos de ecloro,
e/ou bromo na molécula é reagido com
1 até 10 moi de um dialdeido, um ácido dicarboxilico ou um ácido monocarboxilico saturado ou um . dos seus
derivados ácidos. Total de 5 pontos.
Prioridade: Súiça, em 18 de !março
de 1960, sob n.° 3.056-60.
=MO N9 127.977

.(Seção III). •

pelo fato que acontece antes da entrada da fita de mercadoria no depósito uma compressão da fita de
mercadoria na direção. da condução
para o depósito contra a resistência,
de entrada, entrando a fita de mercadoria em estado comprimido no depósito, comprimida também pelo movimento de ida e volta e correspondente no comprimento ao tamanho
do depósito formado para ser depositada forçosamente em dobras de
comprimento do ,depósito a ser formado.
Total de 10 pontos.
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la de posições — 9 —, metálica. dení
I teada internamente, cuja' extremidasie
oposta se conjuga e fixa aos laterais
do encôsto -=" 4 — pelo fato da
escala — 9 — se encaixar, através de
cada um dos seus dentes no fulcro
8 — tomando posição inclinada em
• 19 pontos:
função do dente que se apóia no ful- A requerente reivindica de acdrclo cro levando consigo o encósto que toma
com a Convenção Internacional e o também posição inclinada das até o
art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de ponto máximo no qual a escala estará
27 de agósto de 1945, e prioridade completamente abaixo do retém ou ba,
do correspondente pedido depositado tente — 6 podendo essa gradua.
na Repartia() de Patentes dos Estados ção ser feita por meio de tração ie.:
Unidos da América, em 24 de nu/(• vantadora da escala — 9 — exercida
por meio de alavanca — 10 —
de 1960, sob O n..9 31:298.
TERMO N9 128.135
tuada atrás do enceisto, coma extre.
imclade superior terminando em
- maná-.
5 de abril de 1961
brio conveniente, de fácil acesso às
TÉRMO
N9
129.076
•
mãos do operador da cadeira de roRequerente: J. R. Geigy S.A. — Depositado em: 10
de maio de 1961. das. Total , de 2 pontos.
Suíça., ,

de óxido de stileno, a partir 'de etileno

e oxigénio molecular, caracterizado por

compreender o contato' de uma' mistura
gasosa 'compreendendo etileno, oxigê29 de março de 1961
nio , e gasses inertes, em uma temperatura entre 150 e 450. C, com um caRequerente: Riehard • Kauschka. • talisador de' prata, em uma primeira
Invenção: "Processo e instalação
de reação: divisão do efluente
para armazenagem de mer, especial- zona
da
dita
primeira zona de reação em
mente em tecidos" — Privilégio de
duas .correntes de volumes diferentes:,
invenctio. •
19 — Processo para armazenar fitas passagem dee corrente maior para uma
de merc a doria, esnecialmente de te- zona de separação do produto A' e
cidos e com nreferência em estado de corrente menor diretamente para
mo l hado ou úmido, em .forma gle do- tuna segunda zona de reação contenbr a ft (lagartas uma em cima da outra do um catalizador de prata: passagem
no comorimento de acôrdo com o de- do efluente , de dita _segunda zona • de
pósito a ser formado. :para um Arado
-. ta m a nto posterior res p ectiva mente reação para uma Mia de. -separação• etiaroduto
B;
separação
do
óxido
de
subs Nniente com nossibiliclade de remover a fita ria 'nweadorta Por rama leno dos materiais normalmente gaso-av-a.1 1 río (1.,--ito * no lado opos- sos presentes nos efluentes do reator.
to à entrada da fita, caracterizado • em cada» unia das zona' de sepa-acão

TSRMO N9 127.987

•

de produtos: recirculação de pelo menos uma parte dos materiais normalmente gasosos separados na zona 'C.,
separação A, para a primeira zona
de reação, e eliminação dos materiais
normalmente gasosos, separados na zona
de separação B, do sistema. Total de

Título: Processo de remoção de
" fingimentos básicos sôbre fibras de po- Requerente: Marcelo Teher.•
Requerente: Artos Maschinenbau liacrilonitrilo — Privilégio de inven- Titulo: "Sacola conversível em esDr. Ing. Meicr-Windhorst — Ale-, • ção.
manha.
19 — Processo de remoção de fin- teira insuflável com ar".
rn4 tulo: Processo para O tratamen- gimentos de polisarilontrilo produzi1 9) --- "Sacola conversível em esto de têxteis; principalmente tecidos, dos bom corantes básicos, caracteri- teira insuflável com ar", constituída
eus aoluções • ácidas — Privilégio de zado pelo tratrmento dos tina:men- por peça preferivelmente plástica ou
Invenção.
! tos em banho quente com compostos de borracha, na forma retangular ou
19 — Processo para • o tratamento mitroaenados básicos ,cujo valor pk é outra qualquer desejada, formada por
de téxteis, especialmente tecidos, pelo menos 6. • •
dupla parede que apresenta linhas
em soluções ácidas para desengoma- Total, de 4 pontos.
longitudinais reunidas entre si conFinalmente
a
requerente
reivindica,
ção, limpeza, alvejamento e similaformando câmaras ou canais insufláres, caracterizado pelo fato de ser a de acôrdo com a legislarãn aplicável. veis com ar através de bico portador
prforidade
do
corresoondente
peditemperatura da solução ácida de pelo
de tampão, caracterizada pelo fato
Menos, 90C e de se combinar o tra-' do de patente depositado na Repar- "krtitte mas bordas longitudinais são
em
Patentes
da
sa(ra,
6
de
e
d
o
firi
l
tamento do artigo pelo banho ácido,
dispoãtos illióses convenientemente
aquecido, com um tratamento com abril de 1960, sob n9 3.880-60
espafaclos, os quais, pela .dobra mevapor d'água úmido ou superaquecidiana da esteira , ,permiterrsaa formado, isento de ar.
cão de sacola, esta, .dotada de alças
TÉR11.10
K9
129.004
Total de 8 pontos,
formadas por cordõe„s passados nos
A requerente reivindica de acôrdo
to", livres de menor aextensão da
8 de maio de 1961
'com a Convencão Internacional e • o
esteira
.'. . ...ra ..sa, c
artigo 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de
27 de Resto de 1945, a prioridade do Requerente: Heraldo 'de Queiroz —
•
correspondente pedido depositado na Sø Paulo.TERMO N, 129.662
Repartição de Pitentes da Alemanha, Titulo: .Novas disposições de fixaem 8 de abril de 1960, sob número rão de motores por pressão — PriviDe 26 de abril de 1961
lévio de invenção. .
34.395 IVc-8k.
"Novas aisposições 'em fixa- 'Requere'nte:' Luiz Alvaro Ferreira
19)
ção de betões por pressão", caracte-.
São' Paulo.
rizadas por"O botão (1); possuir, (int, Caualhei-o
=MO N9 129.384 •
sua face posterior;centralmente, uma
Titulo; Novo tipo de estaca cabide
saliência' (2). cilíndrica ou troncoDepositada em: 23 de -maio de 1961' c4nica no centro da .qual ›se encontra, para p-aia — Modelo de 'Utilidade.
• .. 'coaxialmente.. um pino (3), .. curto,
1.° Novo tipo de estaca cabide para
Req uerente: Lorenzo Lorenzetti ;— cuia extremidade possue uma".flange praia, caracterizada por se formar de
São Paulo.
(4) ir liente.
uma estaca afilada em uma das pontas,
Titulo: "Novas disposições construTotal de 4 Pontos.
e tendo preso por meio .de parafuso
tivas aplicades a porta-starter" —
. '
com porca borboleta, na outra um tra••
Modélo de utilidade .. ••
de pinos, nos çquais
19) — "Novas disposições constru-.
TERMO N.° 1p.403 — vessão provido ,
.se prendem uma bôlsa para guardar
tivas a plicadas a p orta-starter", êste
associado a so q uete para tubos fluoobjetos de uso pessoal e outras peças
De 23 de maio de 1961
rescentes, caracterizadas pelo fato de
de uso praieiro. .
que o porta-starter se apresentar com
Requerente: Shell Internationale Redunla entrada para eneaixe de estar—
ter, entradas disposta em faces search Maatschappij —
.. HoTERMO N, 9 129-.681
.ópostas, sendo nue entre as mesmas: landa.
Titulo: Processo para a produção
devidamente isoladas se encontram
• Dep. em 6 de abril- de 1961
as lâminas condutoras que .conta- de eóbido de stileno — Privilégio de
telt:1m com os Pinos do starter . • • Invenção.
_Privilégio de Invenção.
Total 2 pontos.
1.* Um processo para a produção
Requerentes: Bauner Qbs. Cia. BraDe 28 de março de 1961

.

TERMO N.°- 126.669
De 3 de abril de 1961
Requerente: Cari Heinz Bergmill4
— São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em --poltro=
nas — Privilégio de Invenção.
1! Aperfeiçoamentos em poltronas,'
caracterizados por uma estrutura cld
elementos retos com contõrnos ou for.'
ma cúbica, composta por quatro peçg
verticais de seção quadrada, ligadas
por quatro peças horizontais de seção
cilíndrica, as conexões ou peças ho-

rizontais da frente e as laterais estão
ligadas as peças verticais na mesma
altura e a conexão ou peça horzontal

traseira ligada às peças verticais um
pouco mais abaixo. Total de 8 pontos.
•

TËRMO N. 9 129.68,
De 7 de abril de 1961
Requerente: Joaquim Coelho dos'
Santos — São Paulo.
•Titulo; Rolha plástica — Moda° de.".
Utilidade.
1.9 Rolha plástica, caracterizada -por:
um corpo tubular cilíndrico com a pa-.
tecla internamente lisa e externamente
provida na parte superior' de uma projeção 'abaulada circundante. Total 'de,
4 pontos._

TÊRã10 N.' 129.79s
De 11 de abril de 1961

Requerente: Jisuke Kishimoto -- São
Paulo.
Titulo: Novo modelo de almofada
com movimento interno de tinta para
sileira de Equipamentos.
Titulo: "Aperfeiçoamento em cadei- carimbos — Modelo de Utilidade.
ras' de aodas".
1.° Nôvo modelo de almofada cqm
1.° "Aperfeiçoamento em c'adeiras de movimento interno de tinta para carodai", constituído de usual • cadeira rimbos em que a almofada é caractede rodas 1 — tubular, reforçada, rizada por uma ou mais lâminas de
dotada de rodas motbras .7- 2 -- e di- pacplão, fibra ou madeira com as di-•
recionais
3 -- e caracterizada pelo mensões e o contõrno Interno da caixa'
. sto — 4 — poder in- da almofada, si:51)re a qual„ (ou as'
fato do erraS
clinado para trás até o ângulo de 180° quais) é disposta uma lâmina de tel.d
em reiação ao assento — 5 — de modo tro, lã ou de fios em pasta esponjosa.
a configurar um leito ou maca de ro- de iogual contõrno, sendo sõbre a refedas; pelo fato de se obter êsse efeito rida lâmina de feutro, disposta uma lâror meio de um prolongamento tubu- mina metálica perfurada meildamente,
traseiro, paralelo ao braço (oui" de tela metálica de malhas finas),
lar — 6
7—. 'da cadeira , e sue serve de ainda do mesmo contórno, Wire cuia
atente' para a . posição extrema do lâmina metálica, (ou tela) é disposta,
encôsto e em cuja extremidade livre com idêntico contbrao, outra lâmina de
onde se apóia feltro, de M ou de fiai em 'parte esponhá um fulcro — 8
pontos.
e 'conjuga convenientemente unia • esca- josa. Total de
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TERMO N9 106.223

TERMO N•
I De 7 de janeiro de 1964

The Chloride Electric-al Storage
Company Limited — Inglaterra —
Titulo: "Aperfeiçoamentos Relativos
à Medida e Controle da Temperatura
dos Reatores para Fabricação de
Oxido de Chumbo"' Privilégio de
Invenção.
1 — Um dispositivo de controle
para controlar a temperatura da
carga contida em um reator para
fabricação de óxido de chumbo, caracterizado por compreender dispositivos elétricos sensíveis á, temperatura adaptados para ser ' montados
no tambor giratório, em íntimo contato com ele; dispositivos destinados
a suprir um fluxo de líquido refrigerante ao tambor; e dispositivos destinados a controlar o suprimento
desse liquido refrigerante, em resposta aos sinais elétricos recebidos
dos dispositivos sesiveis à temperatura. Seguem-se os pontos 2 a -8.
TERMO N9 109.416

De 31 de outubro de 1958
Merck Co. Inc. — Estados Unidos da América,
Título: Processo . para Preparar
Compostos de Sulfonamida — Privilégio de Invenção. 1 — Um processo para a preparação
de um composto de dissulfamil-anilina, caracter i zado por compreender a
conversão de um composto e,scolhido
do grupo que consiste de 5-X-2 4adi.
cloro-nitrobenzeno e 5-X 72,4-di.bromo-nitrobenzeno, pela reação com
dissulfureto de sódio, no sal dissódico
de 5-X-2,4- dimercapto-nitrobenzeno
que é oxidado em um me i o ácido,
com cloro, para dar cloreto de 5-Xnitrobenzeno-2,4-disulfolnila e então
amidado por tratamento com pelo
menos quatro equivalentes de
composto escolhido do grupo que
consiste de amónia e uma mono-alcoll-inferior-amina, para formar 5-X2.4-dissulfamil-nitrobe nzeno cujo grupo nitro é -reduzido para formar um
empasto de dissulfamil-anilina tendo
a estrutura geral

De 30 . de março de 1959
Parke, Davis 8i, Company Estados Unidos da América — Titulo:
Processo para a Produção de Compostos de Pirrolidina — Privilégio de
Invenção.
1 — Processo para a produção de
compostos de pirrolidna de fórmula:

R 4 — CH-I
5

-

.14e/

C—CH

1 jt
aof

hidrocarboneto

e seus sal, de adição de ácido, caracterizado pelo fato de por uma
pirrolidone de fórmula,

R —CH
4

C=0

R,-CA

CN
r

,

2 N\N/

R2
bidrocarbonoto
ser reWcia com um composto fenilznaf álier, reativo sob condições tinidras do produto resultante ser decomposto com um meio aquoso e, se
desejado. do produto assim obtido
ser convertido na base livre ou num
sal da adieão de ácido da mesma;
em cujas fórmulas R2, R3 R4 e R5
representem hidrogênio ou radicais
alquila inferiores e "hidrocarboneto"
representa uni radical alquila inferior, alquenila inferi or, fenilalquila
ou fenilalquenila.
Seguem-se os pontos de 2 a 12.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei ti* 7.903, de
27 de agosto de 1945, as prioridades
dos correspondentes pedidos deposi_
tados na Repartição de Patentes da
Inglaterra, em 2 de abril de 1958 e
3 de março de 1959, sob o n*

I
R 2
R FINSO

2—

NH

2

SO2NHR2

em que. em cada una das 'fórmulas
acima. X é escolhido do grupo que
consiste de um halo gênio. um radical
alcoila infer i or, um radical alcoxi inferior, e o grupo nitro: R1 é esco.
lhido 'rio grupo que eonsiste de um
halogênio, um radical alcoila inferior, um radical alcoxi, inferior e os
grupos nitro e mino; o R2 é. escolhido do grupo que consiste de
hidrogênio e um radical alcoila infer'or.
Seguem-se os pontos de 2 a 5.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do. Decreto-lei no 7.903. de
27 de agaisto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Renartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 7 de
novembro de 1957, sob n9 694.916.

sendo no ,:aso da 1,10-fenantrolina a
substituição em 1 a 6 das posições espeficificacias como o grupo alquila e em,
1 a 2 das posições especificadas com
fenila, tolda e xiiila,' tais maio-, dl. e
tetra-substituintes alquila totalizando de
4 a .-11 átomos de carbono e guano° a
di-substitUição envolver as posições 34- e 7-, • 8-, quaisquer pares de átomos
de carbono podendo fazer parte 'dos slstemas de anéis de cicid-Ulcana de 5 e 6
vértices, tais tri-substituintes alquila total zanclo de 3 a 14 átomos de carbono,
tais ponta-substittiintes, alquila totalizando de 5 a 14 átomos de carbono, tais
hexa-substituintes alquila totalizando de
6 a. 14 átomos cie carbono, e tais monoe di-substittiintes fenila, tolila e xilila
totalizando de 6 a 16 átomos de carbono e, no caso da 2,2'-biplridina, a
substituição sendo em 1 a 4 das posições especificadas com o •grupo alquila
e mono-e di-substituição nas posições 5e 5'- com fenila, tolila e xilila, tais
substituintes alquila , totalizando de 4 a
10 átomos de carbono, e tais substituintes
fenda, tolida e xilila totalizando de 6
a 16 átomos de carbono;. em que X representa o anion de ácidos orgânicos o
inorgânicos; e em que a representa um
número determinado pelo estado de oxidação do metal.
Seguem-se os pontos de 2 à 29.
Prioridade: l Austrália, em 26 de jaieoro
de '1960, sob o n.° 56.846 e 56.848.
'MIMO N 4 133.020

de se reagir 3,4-dimetoxi-fenilacetonitrilã
com uni comfosto tendo a fórniula .
R3 C 0 0115
na qual R3 é como acima definido t
R5 é um radical alquila inferior, de
se reagir o produto resultante , com um
ácido, formando-se, assim, um composto
tendo a fórnitVa

H300
H3C0

de ue reagir dito composto com carbonato de amônio e um sal cianeto hiprossoltiVel, formando-se assim, um composto tendo a fórmula:

de se reagir dito compostd O= uma base,
num meio aquoso,. a uma temperatura
Em 29 de setambro de 1961
elevada, formando-se, assim u mcomposto
Requerente: Sc'entific Design Co. tendo a fórmula:
Inc. — Estados Unidos da América
— Titulo: E q uipamento e Proóesso
Químico — Privilégio de Invenção.
2 — Um processo para separar
Et C0óxlio de etileno de uma mistura
3
aquosa comp reendendo óxido de etileno, dióxido de 'carbono e inertes
H CO3
g asosos, caracterizado por compreen.
der o fr acionamento da dita mistura
aquosa para separar uma fração de
óxido de etileno -gasos de uma .fração
aquosa liquida, o resfriamento da dita de se hidrolisar dito composto com sofração gasosa a fim de condensar
lução aquosa de ácido bromidrico na eságua e óxido de etileno na dita fra- cala de 90°C, até a temperatura de reção, o contacto da fração resfriada
com água de lavagem, e a separação fluxo, e de se neutralizar o produto rede uma fração gasosa contendo dió- sultante para formar um composto tendo
' ,tido de carbono e gases inertes não a fórmula:
TeRikil0 DE PATENTE N.° 126.157 absorvidos, de uma fração aquosa liR
quida de óxido de etileno, para re3
cuperar óxido de etileno substancialDe 26 de janeiro de 1961
mente puro. Total de 4 pontos.
A requerente' reivindica de acordo
Oft2—C—COUH
Titulo: — «Novos complexos metálicom a Convenção Internacional e o
cos com elemento de ligação homogê- Art.
21 do Decreto-lei 9 7.903, de
neos e sua preparação.
27 de .açosto de 1945, a prioridade do
NH
The Australiam National University correspondente pedido depositado na
2
-- Austrália.
Repartição de Patentes dos Estados
I.° Novos •complexos de metal com Unidos da América, em 30 de setembro de 1960, sob n9 59.663.
as fórmulas estraturais
A requerente reivindica de acórdo com
a Convenção Internacional e o Art. 21
tM Che 3.3 )2ta • i ohe10x. TÉRMO DE PATENTE N.° 126.790 do Decreto-Lei, n.° 7.903, de 27 de nós.
to de 1945. a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição
:7 de fevereiro de 1961
de Patentes dos Estados Unidos da AméMerck 6 Co., Inc. -- Estados Uni- rica, em 29 de fevereiro de 1960, sob
caracterizados porque M representa um dos da América.
n.s 11.499,
metal selecionado de zinso (II), manTitulo -- Processos quiniicos — Priganoso (manganês II), cobaltoso (co- vilégio de Invenção.
••nn •n•• •••n•n• n•n •n•••••n•n••••
balto II), Cobático (cobalto III), cúpttoo
I.•
Um
proceso
para
preparar
um
AVISO AS REPART1ÇOES
(cobre II), platinas° (platina II), naPÚBLICAS
ladoso (pládia II), ródicci (ródio III) composto tendo a fórmula
•
e iridoso (iridio III)é em que Chel reR
O
Departamento
de impresenta um elemento de ligação propor3
prensa Nacional avisa às
cionado por uma base selecionada de
Repartições Páblicas em geao—
1,10-fenantrolina e 2,2*-bipiridina substiral que deverão providentuídas, tendo a 1,10-fenantrolina substiciar a reforma das assinatuida substituintes e misturas dos mesmos
HO
turas dos órgãos oficiais
seleciodadas dr alquila, fenila. tnli la e
-até o dia 26 de fevereiro
xilila em 1 a 6 das posições 3-, 5-. ó-,
corrente, a fim do, evitar o
7- e 8-, e tendo a 2.2'- 1.11:1scancelamento da remessa a
tituida substluintes e mistorns cios mesna qual R3 ém um radical alquila
partir daqueie dr_ta
mos selecionados de alniVla,
tocontendo, pelo menos, dois átobis. em I a 4 das
4 c • c • mos de cartono, earacter+zado pelo isto
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
TERMO N.° .130.076

TERMO N.° 130.149

16 de junho de 1961

20 de junho de 1961
Requerente;
Cerâmica Fundo.
Requerente: Fabio Montéz
nal
Prata
Ltda.
— Minas Gerais.
Requerente: Auto Comércio e Azevedo — São Paulo.
Titulo: Nôvo modelo de tijolo
Titulo; Esqueleto humane desIn.dústria Aoll Ltda. — S. Paulo.
porcelanizado ou vidrado. — MoTitulo: Nôvo modelo de pino montável.
delo Industrial.
Modelo
Industrial;
'para fivelas de cintas. — Modelo
Industrial.
Depositado em 8 de agôsto de 1900

Fevereiro de 1965 593
tacto com o algarismo referld0.!
Na extremidade superior, o citado
algarismo é encimado pi:' uni
conjunto formado de duas d;laa.
ções (4) anelares boleadas do di;
ferentes diâmetros superpostrs,
com d menor em cima, enchia-'
por urna porção em forma de
pera, sôbre o qual sobressai o pa.
vio (5) da vela.
Total de 2 pontos,
TERMO N.° 150.663
11 de, julho de 1063

10 . Nóvo modelo de pino para
fivelas de cintas, caracterizado
pelo fato de ser constituído de
lâmina metálica reta. passível de
recepção, numa, das bordas - ongitudinais, de recortes em forma de
dentes, estando a extremidade livre do pino provido de saliência
ou projeção. Total de 2 pontos.

1 0 . Esqueleto humano desmontável. confeccionado . preferivelmente em plástico, conformando
miniatura, caracterizado pelo fato
de que os ossos Se apresentam articulados e destacáveis entre si,
apoiando-se o conjunto montado
em base apropriada, enquanto que
a caixa craneana se apresenta ligada por cordel a um suporte ou
painel-vertical. — Total de 2
pontos.

Requerente: Indústria e Comer.'
cio de Plástico Ajax Ltda. — São
Paulo.
Titulo: Nove e original conflgu.
1°. Nôvo modelo de tijôlo porca- ração ornamental aplicada a
lanizado ou vidrado, para cons- queiros. Morrei° Industrial.
truções em geral, com forma -?rismático-retangular, c a r acterizado
por ter as quinas facetadas por
planos paralelos, respectivamente,
aos três eixos, de simetria da peça.
__ Total de 3 pontos.
TEIMO N.° 149.616

g
Requerente: Gigi S. A. Indústria de Ifutilidades Domésticas —
São Paulo.
Titulo: NO'vo tipo de sorveteria
eletro-doméstica. Modelo Indus1 0 . Nova e original configura.
trial.
ção ornamental aplicada a isqueld
ros, de corpo preferivelmente con.
Leccionado em plástico, paraleleA pipédico, caracterizado pelo fato
TERMO N.° 130.077
de se apresentar com faces dota.
das de ornamentos corresponden.
fERI),10 N.° 130.162
tes e motivos os mais variados,
16 de junho de 1961
21 de junho -de 1961
c, sendo que numa das laterais do
menor área , se encontra alojada
Requerente: Fa„,1310 Montês de
Requerente: Indústria de Metrilha de mina produtora de fais.
Azevedo — São 'Mulo.
10 . Nôvo tipo de sorveteria ele- cas Dor atrito de haste metálica:
tais Vulcania Ltda. — S. Paulo.
Título: Miniatura de corpo feTitulo: Original modelo de ma- tro-doméstica, caracterizada e rei- tubular que encerra mecha, haste
minino para estudos anatômicos. nopla de registro. — Modelo In- vindicada por ser constituída de essa alojada normalmente em ca— Modelo Industrial.
três partes distintas, ajust4veis vidade com abertura no topo do
dustrial.
entre si.
corpo do * isqueiro e comunicante
com depósito de combustível, forTotal de 5 pontos.
mado por materi al absorvente, estando a re ferida haste terminada
Por cabeça, preferivelmente na
TERMO N.° 130.736
forma de corpo cilíndrico com re.,
Requerente: Sociedade Pluma cartilhado ou frisos laterais.
Total de 2 pontos.
Ltda. — Minas Gerais.
Modelo Industrial: Nova e original configuração introduzida em
TERMO , N.° 150.837
velas para bolos.
16 de julho de 1963

1
10 . Miniaturói de corpo femini.
no "para estudos anatômicos, conleccionado preferivelmente e m
plástico, transparente ou não, com
colorido conveniente, caracteriza-.
da pelo fato de apresentar cabeça
completa seguida de pescoço, mostrando traquéia, enquanto que o
tronco se apresenta com placa
anterior removível para aceso aos
órgãos internos, placa essa representando externamente a caixa.
óssea toráxica e órgão inferiores
do aparelho digestivo, sendo que
os braços e mão apresentam
dicação de velas e artérias, o mesmo ocorrendo com os membros
inferiores. divisados os ossos que
os compõem. — Total de 2 pontos.

A°. Original modelo de manopla
de registro, caracterizado por compreender um corpo substancialmente tronco-cônico invertido,
com base menor e inferior provida de grande abertura central
circular, contornada por estreita
faixa plana anelar, e em cuja superfície lateral são previstas três
grandes reentrâncias côncavas, regularmente espaçadas, e delimitadoras, na face superior do dito
corpo. de uma área central plana,
aproximadamente triangular. com
laterais fortemente recurvados e
vértices ortogonalm ente chanfrados, estes revirados sôbra a :superfície lateral; e na dita área central triangular, sendo previsto
centralmente uni botão circular
saliente, com contôrno lateral Ser_
rilhado; tudo sulistanetn1^-0,te
como descrito e ilustrado nos de
senhos anexos.

Requerente: S, A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo — São
Paulo, e Filial no Estado da Gua.
nábara.
Título: Novo e original desenho
ornamental para . tecidos. — ao..
senhor Industrial.

10 . Nova e original configuração introduzida em velas para bolos, caracterizada-por se consubstanciar no fato do corpo da vela
(1), configurada sob a forma de
um algarismo , apoiar-se numa
base (2) e formato tronco-cônico,
o qual. sem solução de continuidade. termina suneriormente em
10 . N6vo e original desenho or.I
flil mi n cões (3) anelares bodiferentes diâmetros, namental para tecidos, em côre8
---'^ ^ tr -mr em cima e em con- contrastantes e Testadas. saraste, .¡
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• rizado por bompreender motivos
representando pequenas manchas
Irregulares estampadas sobre fundo de cor clara viva, chapada, com
reserva de branco da peça, onde
Se destacam as manchas 'de uma
cor mais escura que a do fundo
formando riscos compridos dispas,
" tos no sentido vertical que se divididos, em determinados pontos,
em muitos riscos bem finos;• grupos superados de riscos grossos e
ourtos estampados em duas côres
ainda mais escuras que as duas
primeiras, que em conjunto for.
rnam "degradéc" e. sôbre todos
estes, riscos de uma cor contrastante, chapada, que conservam a
enesma direção vertical dos anteriores. Nos vários pontos onde
aparece o fundo branco, esta re, • serva é acompanhada de branco
mate, que também cai em sobreposição nas outras partes do desenho, criando efeitos de meios
tons . nas côres que o compõem.
Todo o conjunto estampado em
seis &ires sôbre tec'do branco.
Total de 2 pontos.

DIÁRIO. OFICIAL (Seção III)
mado por listras horizontais e verticais, de 7xr-m de largura, estampadas em cor média, chapada, reservando' pequenos 'motivos no
meio, isto é, círculos grandes ladeados sempre por três outros menores, todos da reserva de branco
do fundo e contornados por filetes de côr viva-escura, sendo que,
nos cruzamentos das listras existe
sempre um losango branco delineado por filete Vivo e. de cada
lado do losango, um- pequeno ponto da mesma c.'er elo filete. As listras assim dispostas limitam quadrados, de 28 x 28mm, contornados por dois filetes — um branco
e outro de da. viva — e no interior de cada quadrado estão, simetricamente dispostos, diversos motivos irregular es de forma retangular, triangular ou de semi-circulo, estampados em duas côres
contra.stantes, chapadas,• e contornados por filetes grossos estampados com uma cor clara-viva, também chapada. Todo o conjunto
realizado em cinco Ores • sôbre
fundo branco.
Total de 2 pontos.

Fevereiro de 1965TÊRMO N. o 152.921

TERMO N.o 151.645 e

s. 12 /de setembro de. 1988

De 8 de maio de,1983

Requerente: Anatole Kagan
Nôvo modelo de salto para cal- São
Paulo. •
çados.
Titulo: Nôvo ri-iodélo de colher,
Requerente: Belasi Indústria de Modelo Industrial.,
Calçados Ltda. — São Paulo. .
Modelo Industrial.

10 . Nôvo modelo de Salto para
calçados, caracterizado por' ser
sua face pisante dividida em duas
partes por urna linha ou filete
(1) inclinado, sendo que a parte
TÊM() N.o 150.959
compreendida no lado do arco (2)
.
.
TERMO N.° 152.905
é prov:da de um grupo de .cinco
De 22 de julho de 1963
circule. duplos e concêntricos (3),
Pontos característicos da patenequidistantes e dispostos em arco
Patente de Modelo
te de modelo inlustrial para: Um
concêntrico ao 2 e entre- dito gru_
• .
uivo modelo de cartão postal.
po 3 e a-linha ou filete 1. de uma
Depositada
em;
12
de
setembro
' Requerente: Umberto. Antônio
reentrância (4) em forma de um
de
1963.
•
.
Beltrachini.'
quadrante semi-circular '- concênModelo Industrial.
Requerente: Erwin Hans Becker trico ao dito' grupo e ao arco (2).
-- São Paulo.
Segue o ponto n.o 2.
Título:, Nova e original configuração ornamental aplicada. á máTÉRMC) N.0 152.260
quina para retirada de miolos de
animais. Modelo Industrial.
Patente de Densenho Industrial.
.n

Neert, modelo de colher, caracterizado por um ,cabo com seção reta em V, provido na extramicrade oposta à da concha, de
uma projeção arredondada com a
abertura também arredondada.
Total de 3 pontos.

.

10 . Um nôvo modelo de cartão
postal, caracterizado por ser previsto no seu lado direito uni re-tângul0. cujo lado maior é projetado verticalmente, para ali serem
Inseridos dizeres, díst'cos, emblemas, figuras ou similares de propaganda de determinado produto
ou artigo.
Segue o ponto n.o 2.

Depositada em 26 de agôsto de
1963.
Requerente: Alternio Spinelli. .
Título: Nôio e original desenho
ornamental aplicado a • couros e
similares.
Em resumo, reivindica-se, como
elementos constitutivos da novidade, o conteúdo dos seguintes pontos característicos:

TIRMO N. o

129.859

8 de junho de 1961
Requerente: Incopa S. A. Indústria e Comércio de, Produtos
Alimentícios . — São Paulo.
Titulo: Nôvo e original modêlo
de carrinho parw venda de naduiches de salsicha.

,000°'
..14'1%;',:$• .110-7
41-11
,7

TÊrtà
" 10 N.° 151.508
'7/ de agósto de 1963'
Requerente: S. A. Indústrias
neunidas F. Matarazzo — São
Paulo, e Filial no Estado cia Guanabara. .
Título: Nôvo‘ e original desenho
ornamental para tecidos. Desenho Industrial.

10 . Nova e original configuração ornamental aplicada à máquina para retirada de miolos de animais. formada por corpo aproximadamente na forma de tronco
de pirâmide, com base menor voltada para cima , recoberta por
mesa ou placa, enquanto que as
laterais apresentam - recortes inferiores, sendo que posteriormente o
corpo da máquna • se prolonga,
projetando para a frente braço
horizontal que suporta inferiormente face formada por placa vertical, com gume inferior e dotada
de recorte arqueado. após o qual
se apresentando. em ambos os lados, cunhas triangulares. estando
disposta, em correspondência com
a face, base móvel solidária com
1 0 . Nôvo e original desenho or- pistão, previstas, finalmente, alanamental para tecidos, em côres vancas anteriores de acionamento
' contrastantes e variadas, caracte- do conjunto.
rizado por compre ender motivos
representando xaCinz regular for- Total de 2 pontos.

n

1°. NOvo e original desenho ornamental apl'cado a couros e simiares, caracterizado pelo fato
de consistir de finos sulcos, conformando linhas irregulares, que
delimitam pequenas áreas, i gualmente irregulares. estando feeda a
área sulcada por conjuntos de
pontos prózinecre cada reSezeto
formado por dois ou mais reentrâncias nuntiformes e distribnidos sem simetria aparente.
Total de 2 pontos.

1°, Nôvo e original modelo" de
carrinho. para venda de sandulches de salsicha. caracterizado por
Sua parte superior ser formada
por três superfícies, duas delas
horizontais, a alturas' diferentes;
e a terceira situada inclinadamente entre estas, concordando-as,
relido a 'Mais alta localizada na
parte dianteira do carrnho e tendo uma tampa (2)retangular;
ainda por existirem. na superfície
inclinada, uma de cada lado, aberturas. (3) de formato básico • retangular. sendo curvos os * seus
lados trais altos. e e2t1 rido em comunicação com reebtráncias nas
cruais encaixam-se frascos (4) especiais para mostarda ou môlho;
A ainda nor possu lr.i. a superfície
horsontal mais bedx(x. uma grande abertura (6). na cninl encatxane-se reci pientes , (7) paralelepipédico]. dotados de 'las (8) opostas. e cl e tarnrP R (01 i nraMm dotadas de alças (10), lateralmente:
e.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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TERMO N.0 129.134
presenta um grupo de hidrocarboneto substituído ou não substituí12 de maio de 1961
do, com a condição que o composto R4(XH)r não seja metanol,
Requerente: The Hoover Cometanol nem n-propanol.
pany — Estados Unidos da Amé• Seguem-se os pontos de 2 a 42. rica.
Titulo: Nôvo modêlo de asaÁrador
de pó. — Modêlo Industriai.
TERMO N.° 1251712 -

ainda por localizarem-se, na Iaos posterior do carrinho, superiormente, um de cada lado, supOrtcs
,(11), nos quais prendem-se as
extremidades de um guidão em U,
e, entre estes suportes (H), encontrar-se uma caixa (12), de
formato prismático triangular, do.
tada de tampa (13) superior, sendo que esta caixa (12) possui, em
sua porção inferior, uma abertura
retangular (14), na qual alojamse botões (15) de controle ele com..
bustores de gás e, finalmente, por
encontrar-se, abaixo da caixa
(12), uma tampa (16) retangular,
formada por uma grade' de barras
horizontais.
Total de 2 pontos.
TERMO N.° 136.371
12 de fevereiro de 1962
Shell Internationale Research
Maatachappij N. V. — Holanda.
Titulo: Processo Para a preparação de ésteres fosfá.ticos inseticidas. Privilégio de Invenção.
10 . Um processo para a proa..•
ração de esteres fosfáticos inseticidas, tendo a fórmula

o
O
3)

cl

(36411-31

R

TË.12M0 N.° 130.057
De 15 de junho de 1961
Requerente: Tecaletnit Limited - Inglaterra.
Titulo: Novo modelo de dispo:ativo
retentor para tubo flexivel. — Mudei'
Industrial.

De 5 de janeiro de 1961
Parke Davis & Company .— Estado; Unidos da América.
Título: Processo para produzir
'compostos de guanidina. Privilégio de Invenção.
lo . Processo para produzir compostos de 2-guanidino-3,4-dildroquinazolina, tendo, na forma da base
livre, a fórmula

1a . Novo modelo de aspirador
de pó do tipo portátil, caracteriza.
Na
do pelo fato de apresentar mh
corpo de revolução, substancial-N13 '
/ IS mente, com a forma de um projétil de ponta ogival cortada e de
N
extremidade oposta:, ligeiramente
afunilada, corpo êsse provido, na
• Ni
2 R1
parte superior e do lado da ponta
cortada da ogiva, de um apêndice
tubular cilíndrico cuja face superior vem morrer, em flange
caracterizado por compreender a achado, na , parte superior do rereação de uma tolueno-alf a, 2-dia- ferido corpo e, do outro lado, de
mina da fórmula,
um apêndice tubular axial para
a adaptação de um bocal de Sucção. — Total de 4 pontos.
Prioridade: Estados "Unidos da
América, em 26 de janeiro de 19G1,
'NH 2
sob o ri.0 63.716.
4

na"'

em que os grupos. H3 representam
grupos de hidrocarboneto substituídos ou não substituídos, com a
condição que os grupos R3 de dois em forma de sal ácido, ou na pregrupos R30 possam ser ligados sença de ácido, com uma dicianentre si, formando, assim, um diamida tendo a fórmula
grupo divalente, R° representa halogênio, um dos grupos represen..
tados por R3 ou um grupo orgâ4005 NH
nico, funcional, R1 e R2 são hidrogênio ou um dos grupos representados por R°, p é O, 1 ou 2, e Cii—NH-0
p q = 2, caracterizado pelo
fato de se reagir um éster fosfata
oo, tendo a fórmula
‘`,,N li3

•

(R)02F0P4R3)
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R2

atie m é 1,2 ou 3. em + n 3,
com um composto carbonlla tendo
em temperatura elevada, na prea fórmula
sença de um solvente aquoso; R
representando um membro do
grupo que consiste de hidrogênio,,
5-clor0. 5-bramo, 6-cloro, 6-cloro,
6 bromo, 7-cloro e 7-bromo, e RI,
R2 e R3, cada, representam hirtependentemente um membro do
grupo que consiSte de hidrogênio,
alquila Inferior e alcenila Inferior,
e. se desejado. o produto é converem que hal representa halogênio, tido em um sal d.e ácido ou na
em presença de um composto ten. correspondente base livre.
Seguem-se os pontos de 2 a 4.
fttco a fórmula as
A requerente reivindica de acôr8. 4 xfo
do com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei de
n.o 7.903, de 27 de agôsto de 1945,
nrioridade do correspondente peem que X representa o grupo dido depositado na Reparticão de
—0O2—, —803—, ---NIIS03—, •
Patentes dos Estados Unidos da
-SO2--, —5—, ou
r repre- América. em 7 de janeiro de 1960,
anta um nmero inteiro, e R4 re- sob O n.o 951.

TÊRMO N.° 130.056

1.°) NOvo modelo de dispos.tivo
retentor para tubo flexivel, caracteczado
pelo fato de compreender uma placa.
substancialmente, retangular na qual se
acham recortadas linguetai substancialmente, paralelas e uniformeemnte, ànaçadas, mantidos solidárias com a própna
placa pelos seus extremos alternados e
que se curvam. substancialmente. em
-arco, para fora da referida placa. alm...
nadamente umas na direção das outras.
Total de 2 pontos.
Prioridade: Inglaterra, em 15. de
de7embro de 1960, sob n.° 899.708.
TfiRMO N. 130.059
De 15 de junho de 1961
Requerente: Tecalemit Limited —
glaterra.
• Titulo: Novo modelo de eleemnto
retentor para tubo flexível. — Modelo
Ind~

CM"

De 15 de junho de 1961
Requerente: Tecalemit Limited — Inglaterra.
Título: Novo modelo de. dispositivo
retentor para tubo flexivel. — Modelo
Industrial.

1.°) NOvo modelo de dispositivo
retentor para tubo flexível, caracterizado
pelo fato de compreender uma extensão
de tira da qual disparam de pontos,
uniformemente, espaçados e num e nou
tro, sentido, pares de braços solidários
e do mesmo material que se curva mel,*
circulo, uma na direção dos outros.
Total de 3 pontos.

11 Nônio modelo de elemento
retentor para tubo flexível, caracterizado
pelo fato de compreender uma extensão
de tima tira flexível dotada, de um e
outro lado, ao' longo dos seus bordos
longitudinais principais " de séries de
dentes, uniformemente, espaçados e de
configuração, substancialmente. triangular que se curvam, uns na direção dos
outros, de modo a. quase, se tocarem as
respectivas pontas; e pelo fato de permanecer, substancialmente, plena a parte
central lisa da referida tira. Total de 3
pontos.

A requerente reivindica de acordo com
a Convenção Internacional e o Art. 21
do Decreto-Lei n.° 7.903, de 27 de
agOsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição ie Patentes da Inglaterra, em 15
de dezembro de 1960, sob n.° 899.710.

A requerente reivindica de acordo com
TÊRMO N.° 130.155
a Convenção-Internacional e o Art. 21
do Decreto-Lei n.° 7.903, de 27 de
De 20 de junho de 1961
agosto de 1945, a prioridade do corrt,..,
pondente pedido depositado na RepartiRequerente: Cerâmica Funcional Prata
ção de Patentes da Ignlaterra. em 15 Ltda. — Minas Gerais.
de dezembro de 1960. sob n.° 899.707.
Título: Novo modelo de tijolo para
construções em geral. — Modelo Induatrial.

AVISO AS REPARTIÇORS
PuBLICAS
O Departamento de Im-

prensa Nacional avisa às
Repartições Públicas em geral cjae degredo providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais
até o dia 26 de fevereiro
corrente, a fim de evitar o
cancelamento da remessa a
partir daquela data.

-

là0
1.°) Návo modelo de tijolo parai
construções em geral, de porcelana OU
cerâmica, com forma geral prisznátivoq
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retangular, caracterizado pár ter as faces
maiores onduladas, um vazamento central de paredes também onduladas e
ser2m ticas as paredes laterais ao' vazamento central .Total de 4 pontos
TERMO N." . 130.412
de 1961
De 28 de junho

Requerente: Ary Prieto Peres — Recife (Pê.) . Modèlo Industrial, para kneolo modélo
de frasco para acondicionar gomaaarabica ou similar». — Pontos característicos.

Ji R:0 OFICiAL (Senão III)
•
•
prime:11(.9 indefinido cortável em
• TERMO 130.496
SeCO35 - • de ex .;ensáo '' apropriada.
caracterizado peio fato de apre30 de junho de 1961
sentar, em corte transversal,
Requerente: Dunlop Rubber unia secção simétrica com uma
Company Limited —
face sup.r;or ou princ pai, • subs
Ntivo modelo de rastro tancia.mente, plana e dos 'lados
de pneumatieo. , — Modelo In- em, ângu'o reto e cujas extremi'n
dustrial.
dades 'se dobram em ângulo ui)
tuo flo sentido uma da outra 1na direção da face interna ou
Inferior da referida face principal. Seguem-se os pontos 2 áte
4. •

geverelro de 15:3
TERMO 150.293
1 de juiho de 1963
Mode.o Industriai "Novo modelo ue braço para solas. pulcrono,s • e outros".
iramaia — ,Indústria e Co-.
rnercio ue • ESariainentos Ltda.
esiaoeiecicia Iia creu:ide ' de

TERMO 130.755
12 de julho de 1961
Requerente: Nilo. ' Santos Pln'A
— Estado da Guanabara.
Titulo: Um ruivo modelo de
capa protetora para cit.scus fonogralici.Ls. — Modêlo

1n10vo modèlo de frasco para acondicionanar goma-arabica e similar, caracterizado pelo .fato de ser constituido por
um recipiente de vidro ou qualquer ma-teria! adequado, munido de quatro faces
em forma de tronco de piramide, tenda
uma saliência superior na qual se adapta
o gargalo e o dispositivo de fechamento
adequado, cuja finalidade é a de ser
portadora, em cada uma de suas faces.
de anúncios diversos, para fins de propaganda comercial ou industrial, o que
possibilita a distribuição gratuita dos
frascos, contendo goma-arabica ou qualquer outro liquido de uso correntio em
P grritórios e semelhantes.
TERMO N. 130.439
De 29 de junho de 1961
Requerente: Aktiebolaget Electrolux
— Suécia.'
,Titulo: NU° modal() de recipiente de
fornecimento de liquido. — Madélo Industrial.
•
.

1. 0 Nôver modêlo de rastro de
pneumático, caracterizado p,-,to
rato de compreender, de cada
lado de uma , zona central, sub.tancialmente lisa, um primeiro
sulco em zigue-zague, de largura. substancialmente, • constante
e de lados de quatro SUCeSSiVels
comPrimintos d:ferentes, é, em
seguida a - uma nova superfície.
substancialmente, plana. um
nôvo sulco tendo uni. lado. subs anciaimente. retilineo com saliências angulares periódicas e
um outro lado, -..ubstanel
te, em zigue-zague e de lados de
quatro sucessivos comprimentos
diferentes sulco último esse que
delimita uma última superfície.
substanclahnente, lisa junto as
ombreiras do pneumático. Total
de 3 pontos.
A •requerente reivindica de
acôrdo com a Convenção Internacional- o Art. 21' do Decreto.
Lei n. o 7.903. de 27 de agôsto de
1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 2 de março de 1961.
sob n. o 900.755.
TERMO 149.328.,
22 de maio de 1963

.

•
1. 0 írUrn nôvo a–odeio de can:.
protetora para discos fonogr.
cos", adequado principalmenim
para discos de longa duraçaó,
caracterizado pelo fato de que a
capa protetora para discos convencional é dotada de uma aba.
à. g uisa de capa prêsa à mesma
ao longo de urna de suas extre
midadcs, de dimensões idênticas
às da dita capa -convencional
Total •de 4 pontos:
TERMO 130.756
12 de julho de 1961
Requerente: Nilo Santos Pinto
— Argentina.
Titu:o: Um nôvo modelo de
capa protetora para discos. —
Modelo Industrial.

Amp Incorporated — , Estados
Unidos da Ainérica
Titulo: 'Negro modelo "de tira
para conetor elétrico.
Patente de Modelo _Industrial.

V') Nevo modélo de recipiente de
1.0 Um nôTo moclêlo de capa
fornecimento' de líquido, destinado, por
protetora para discOs fonograftexemplo ta conter cara liquida e a 9kr
cos, adequado principalmente
. empregado em conjunção com encerapara discos de longa -duração.
deiras, caracterizado pelo fato , de ser
caracterizado pelo fato de que a
constituido de um corpo alongado de
capa protetora para discos do
secção, substancialmente. triangular e
tipo convencional é dotada de
cantos, fortemente arredondados, 'termiuma aba, à guisa de capa adinado por -tempos planos paralelos; e velo
c ional, prêsa à mesma ao longo
fato de que, com exceçãO de uma das
No trodeio de tira nara ri- uma de suas extremidades, de
, faces, substancialmente, plena, as claw enneior
n”rfed,riCia "14*-;',.~ias idênticas ?t o
outras são suavemente, curvas e se afu- f rito de um
da dita
convencional. Total de 4
nilam na direção de uma das extremi- Pxtrudido. ou "-s t."*"”''' "''',-"`"n
com: nnentns. •
dades. Total de 3 pontoo.

1. 0 Nôvo modelo de braço para
sofás, potronas e outros, cante terizado por compreender inicialmente unia armação em U vertical, prismáica . e de pequena
espessura, tendo arestas e catnoa
e inteiramente ' revestida
com tecido plástico ou equivalente, armação esta com o ramo
inferior horizontal e de ma:aí
largura, os laterais Suave e -divergentemente inc.inados para e)
alto, sendo um mais comprido
que o outro, ditos ramos laterais
•,endo larguras levemente decrescentes em direção. aos extremos
'superiores, onde terminam em
faces inclinadas e coplanares; e
ao longo do contôrno interno da
dita armação, sendo "prevista
uma moldura trapezo' dal contornante. feita -de preferência
em madeira sem revestimen t o, ecochnada por -travessa superior,
também em madeira e inclinada,travessa esta que avança sôbre
as faces superiores dos laterais
da armação, cobrindo-as integralmente, e dita moldura delimitando uma área trapezoidal
Interna, onde é aplicada uma
tela de malhas losangulares ou
palhinha, rente a face posterior
da armação; , tudo ' substancialmente como descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.
TÈRMO N. 150.499
De 4 s de julho

de 1963

Ernani Puerta Zangraadb e Oacts.

Puerta Zangrando. — Brasil.

Título: "Novo modelo de velinha

Para Mo". — Patente de Modèlo

luduestrial,

1 . Nnen tnot iê l o de velinha para
cara rterizrdn pe i a frta •de finretf rl'Rr um Oen circular e de funde
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madamente central" formado por três
alinhamentos transversais e adjacentos de alvéolos losangulare's, per.
entro
encaixados
feitamen' e
si/
e mais um alvéolo também lusanguiar, disposto em posição centrai
superior, alvéolos ates de superrcle
suavemente estofada, e' com pequnos
botões aplicados ela todos os • n eu
vértices; e de todos os vértices extremos do alinhamento mais laferaor
de alvéolos, partindo costuras relilinces,' paralelas e lorigitutánais, estendidas alé a horda inferior da peça,
formando uma série de gomos MngiludinaiS; e dos vértices laterais e
extremos dos alinhamentos superior
e inferior de alvéolos, partindo duas
costumes retilineas e horizontais, e
Tr.113I0 N" 150.930 .
este-ndidás até as bmaias iterais da
peça, formando dóis largos gomos
De 19 de julho de 1963horizontais, um de cada , lado; e finalmente, de iodos os vértices extre.
51oslei 6: 'C.a- . Uda. — Brasil.
mas do alinhamento ^ mais superior
itu.u: Nusu mimem de pulo, de de alvéolos, com ^ exceção daquele
.cmcrgèneia para casas mies". — central superior, partindo duas séries
Pir.ente de modelo imiustrial.
de custurtis retIlineas e inclinadas
em direções opostas, es - enclidas .at6
os cantos superiores da peça; fozmando duas séries • correspondentes
de gomos paralelos e inclinados;
tudo substancialmente 'como descrito
e ilustrado nos desenhoS anexos.

piano' com a forma de dois téros superpostos de cujo centro se eleva
uma baste central e substancialmente cônico encimado por um corpo
esférico %Mire que assenta a parte
da velinha representativa de um determinado , algarismo; e peio tatu de
que, •da parte superior _desse algarumo se eleva no eixo do referido
Oco, um segundo corpo, substanciai.
• mente, esferico e de dimensão igual
ao do primeiro, por sua vez, encimado peia parte combustivel da veia,
de forma substancialmente, cilindrica
convencional e portadora de uni pavio extremo. — Segue o janto 2.

Fevereiro de 15:65 597

N" 152.391
ou estojo da fechadura, 'duas colunas, lateralmente, ranhuras e giratóDe 6 'de setembro de 1953
rias nas quais trabalham comPeten
tes chaves , cada uma das quais dotadas de entalhes convencionais coolie.luerente: lranstine
—
peran.es — visando a um inuYi- Iria e Comércio Ltda. — São Pau o.
mento de tiScilação ou báscula —
Vítulo: Nova forma ou coul ié•.o ia.
cada qual, com as palhetas metálicas Vão
em caixa para aparelho raittutó•
de duas séries alternadas e, justa:
oiço. —^ •1odèlo Indus.rial.
postas, articuladas , ern • Uno de um4
•
coluna central uniea. — Seguem-se
OS pontos 2 até 4.
TilaltMO N° 151.878
De 11 de agõs:o de 1963,
Dunlop Rubber Company Limited
— Inglaterra.
•
Título: Novo
modelo de nutro
para . pneumático.
Patente -de. Desenho industrial.

Ttf1510 N o 150.931

1° Nova forma ou configurar:no -em
caixa para aParelho rarliofimico,
compreendendo uma caixa prismática
retangular, com faces laterais e su:
perior llsas, , cara& erizzido por apresentar em sua faro •anterior e lupe..
riormente uma reciancia retangular
alongada que torna ténia a largura
da caixa e é fechada rio fundo por
uni tecido: sendo que. na parte iaferiar e Ing0 abaixo da dita reco-,
trancla é previs'a uma nutra ,
tranvia' retangular e alongaria horizontalment e, mala estreita que a art.
meira; reentrância esta que é tomada por um painel que forma is
"dial" do anarelho: sendo que, a
parte inferior da face an'erior da
caixa é formada por uma almofada
levemente saliente na qual se acham
simetricamentedispostos os botõi.s
de contrôle do. aparelho: almofada
esta .que tem centralmente um escudo, tudo
como suhsta
rtás desenhos
descrito e ilus'rado
anexos.

De 19 de julho de 1963
1" Novo -modèlo de rastro para
Nloster & Cia. Ltda.
micuim á tico, .earae.erizado • pelo fa' o
titulo: Nove modélo de porta de
de comprender uma faixa central em
•
casa-For:e.
'zigue-zague e de lados retilíneos; laPatente de modal° industriar:.
deada por dois campos em rebaixo
em - ca la uni dos- quais sobressaem
duas séries de saliências 'enviezzotas
e -em forma de duplo I que formam
entre si e com a. reefrila faixa yen.
trai um ângulo _agudo. — Seguem-se.
os pontos de 2 até 4,
-• 1 0 Novo aluado de porta de emer• Prioridade: Inglaterra, em 24 de
gência para casas-fortes, caracteriabril de 1963, sob ri" 911058.•
zado pelo falo de se articular au
umbral ou arquitrave respectivo por
_meio de uma unira charneira cuja
TRI1M0 N° 151,950
parte central. solidária com a Pucla•
apresenta uma. superfleit. inclinada
De 16 de agôsto de 1963
que vem morrer na superficie subsTAIIMO N°- 152.606
. lanciabnente lisa e plana desta e
file Gillet.e Company — Estaaus
cujos extremos solidários ao umbral
De 9 de setembro 'de 1963
ou turqultrave. são substancialmente
Unidos da America.
Vítulo: Novo mouillo de Frasco.
circulares: e pelo fato-de-apresentar
Requerente: Albertino Duarte —
Patente de modelo Industrial.
. São Paulo,
a referida porta, ademais, de ira
Nova modêlo de po rta de casamaçaneta, substancialmente retillnea
•
.
.
titulo: Novo modelo de r0diz10
e ' de largura e espessura, suba'anci- forte, de configuração. sulista ucialpara poltronas e similares. — Moalmen:e. constantes, duas saliências mente retangular, caracterizado Pelo
eun%.
o
corpo
da
porta
é
que
delo industrial,
troneanicas superpostas para. a in- fato de
trodução das respectivas fechaduras :Unido por 'uma superficie Substancialmente,
plana
apresentando.
-mais
Seguem-se os pontos
de segredo.
ou menos, ao centro, urn painel rede 2 h 3.
tangular em relêvo no centro do gira.
se acha montado o tambor de mano.
bra ^ da porta tambor êsse de confiN" 150.565
guração teor t ',ice e de cuja perife•
ria dis .neram ra t os. substancialmeri'e,
De 8 de Julho de 1959
eilind-ieos e equidistantes, que forModèlo Industriai " Novo niodélo mam um certo angulo com a superpainel. — Sede vs'ofazto para banco de veiculo% frade do referido'
o outros". .- Pedro Paulo Manitro, guem-se os poiltos .de 2 até 4.
estabelecido na cidade de São Paulo.
a
TÉ11310 N" 130.934
De V oe julho de 1963
Mosler e't Cia. Ltda. —
nulo: Novo modêlo de fechadula
dupla para cofres de aluguel.
Patente de Modê.lo Industrial.
Ponto característico'
'

I G ?soeu rnociélo de frasco, conG11tuido por um corpo de revolução.
caracterizado pelo fato de comi- •
der um sèco troncômeo de, rorsc
maior voltada para cima e que 4e
prolonga . por uma superfiele, igualmen'e tronerSnica que se afunila para
cima e que termina, por sua vez
numa superrcie circular, substancialmenle plana ou ligeiramente. troncônica de cujo.centro' se eleva o gargalo do referido frasco, igualmente
t 5 uconico ^ e cujas geratri es são pa.
ff
rateias as geratrizes .da referida superfície .principal do frasco. — Se.
coem-seos pontos 2. a'é 4.
•
1^ Novo tw:dê.lo cie es'ofado pira
Prioridade: Estados Unidos da
fechadura
e
Novó. fiCo.
banco de ve'ee t re e outros 'earnoteri-1
vido nor P o resentar ini ot a'rnente, em para eofrez de atuam o. caracterizado América. em 18 de fevereiro de 1963.
sua face anterier, um grupo aprox:-1 ne! ., Í,tru He cor o-o en'er, no corno st,,) o n" . 73.596.

1 0 Novo - modelo de rodizio , para
poltronas e similares, Caracterizado
pelo fato de se apresentar por um
corpo cilindrico de relativa altura,
sendo encimado por um delgado anel
de diamelro menor. e inferiormente
ser provido de uma flange sob a qual
acha-se centrada , ima pequena Porca
verticalmente alinhada com um anel
de proporções pouco superiores ia
da porca. — Segue a redação doo
non , 0 1 2 a 3.
Rio 2541.1964. — Assinei e encerrei 60 latidas do expediente. — NU.
, ton Alvim _Xavier, Diretor do Sal
Documentação. •

E98 Quarta-feira
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e letras C e C) construidos juntamen- presctne uma camada visível, do matete com o mesmo cilindro, que no bordo rial catódico na parede circundando a
superior tem duas aberturas, opostas trajetória de descarga, caracterizada
De 12 de fevereiro de l952
(Des. Fig. 1 e 2, letras O e D') pro- pelo fato do catoclo consistir numa plaRequerente: Ilans Ocailier — Suíça. prias Para receber manilhas (Des, Fig. ca-metálica sob forma monocristalina.
Tiaao: Conjunto de ar comprimido 1 letras F-F'). O segundo cilindro Total de 6 pontos.
com órgão de fechamerto. —
meno-, de fácil colocação e remoção,
Prioridade: Holanda em 14 de agdshigio de Invenção.
e que e colocado horizontalmente no to de 1959, sob n. 9 242.350, .
rimido
com
1" Conjunio de ar com p
órgao de fechamento, caracterizado interno do cilindro maior apoianIo-se
pelo fato de consistir de duas partes acima dos ressaltos já descraos, apreque podem ser encaixad: uma na senta aberturas superiores e inferiores
TIMM N° 121.948 .
outra de modo removível, sendo uma (Des. Fig. 1 e 4 letras A — B — E
das diais partes construidas em —.1 E8). A abertura longitudional, inDe 12 de agõsto de 1960
forma de acoplamento de Cr compri- dicada com a a let .a A (fig. 3) serve
mido e de uma válvula sob ação de para passagem de gases e circulação
mola e possuindo um dispastivo de
Alpha Research Corp. — Estacomando para a passa gem do ar do Emalo. A abertura indicada com dos Unidos da América.
o bico de jato inserido no dito ao). a letra B (fi. 4) permite a passagem
Titulo — Aperfeiçoamentos
enquanto a outra das ditas partes é da matéria fecal da câmara de sedi',lamento. —• Total de 10 ponos.
mentação para a de cr_estão. As aber- em espaçadores de ventila00 e
turas E e E' (des. fi . 3) aervem para na sua _fabricação. — Privilégio
o alojamento das matalhrs já referi- de invenção.
TERMO N.' 112.492
das. O desenho, f:gura 1 indica a rio1. 0 — Um espaçador ventilador
aição das abe-turas após colocação . do compreendendo fileiras de espiDe 12-de agõsto de 1959
cilindro menor no interior do maior, rais dispostas cosa os eixos geoRequerente: Lepetit S.p.A. — há- vertical. Para que kl fossa entre em métricos das ditas fileiras num
funcionamento deverá ser colocada só- plano essencialmente paralelo a..)
Ia.
Titulo: Un p-ocesso de obtenção bre uma base de cimento que servirá pano de urna face do espaçiade 'Um novo antibiótico" — Privi- de fundo para o cilindro vertical in- dor, cracterizado por um revest-ocluzindo-se após o cilindro Menor em timento de material não-meta.tégio de Invenção.
1.° Um processo de produzir o an- posição horizontal, de modo que fique lico sare as ditas espirais, e oistib:ótico rifamicina, caracterizado pela apoiado nos ressaltas do cilindro maior positivos ampliando a área de
cultura de microorganismos produto- Sn seguida aplicam-se as manilhas, sustentação das espirais na. adres de rifamicina, num meio nutritivo colocando-se depois uma placa de ci- jacente à dita face comprend Pmaquoso, sob condições arábias submer- mento armado que eervirá de tampa do extensões difundidas do dito
sas, até que uma substancial atividade da fossa. O funcionamento é o seguin- revestimento, cada uma das dianais:ótica seja dada ao dito meio, re- te: O afluente vindo do vaso sanita- tas eõtenssões tendo uma sucuperando-se a ritamicina do meio. To- ao é conduzido através da manilha e, perfitie externa na face do esfossa, prèviamente cheia de água, paçador se extendendo trans v r rtal de 3 pontos.
penetrando tia câmara de dcdimentação saimento em tôdas as direçrJeCia
A requerente reivindica de acôrdo pela manilha em curva (Des. Fig. 1 e sendo essenciaimrite copia t—tr
com a convenção internaciona e o ar- letra F) e um volume correspondente com as superfícies externas .cias
tigo 21 do Decreto-lei na 7.903, de 27 ao assim entrado (cerca de nove li- outras extensões. — Seguem-se
de agósto de 1943, a prioridade do tros) sai pela outra manilha (FL') Os pontos de 2 a , 18.
correspondente pedido depositado na cuja extremidade é em nível inferior
reparação de Patentes da Inglaterra (cerca de 10 centímetros respeito a (
tob o n. 9 25.905, de 12 de agõsto de outra) , O liquido expulso deverá ser
TERMO N.° 122:045
1958.
recolhido por manilhas a destino conveniente (por exemplo: unia fossa perDe 17 de agõsto de 1960
que se
dalal . A parte TER MO N. 9 121.464
deposita no fundo. do cilindro vertical
Requerente — Ainerican Can
pode ser remov:da mecanicamente ou
De 25 de julho de 1960
auromaticamente por sifão, -de acôrdo Company — Estados Unidos da
_eequerente: Ciar:mundo Caapadeiro com as dimensões da fossa. Em re- América.
sumo. Reivindica: la) Fossa séptica,
•
listado da Guanabara.
Titulo — Noivo processo e apaTituo: "Fossa réplica pré fabrica- pré-fabricada, caracterizada por ser re- relho para revestir as superfida para tratamento primário de cago- presentada po- dois ci lindros de di- cies de tubos deformáveis e obferentes dimensões, sendo o maior diá- jetos ôcos semelhantes: — Prios — Privilegio de Invenção.
O novo t ipo séptico, cujo pedido nosto verticalmente e o menor horizon- vilégio de invenção.
,e patente o abaixo assinado apre- talmente quando a fossa armada para
1. 0 — Um processo para o préanta, é uma aplicação do principio funcionar: possuindo o maior, interna tratamento das superfic:es das
linholf, para mincralização da me- e apostamente a altura útil, dois res- paredes de um recip:ente de exaria iecal. Irnhoff, corno se sabe, ve- saltos formando uma sã peça com o cremo aberto. ou objeto tico Jenieificou que a mineralização da matéria mesmo cilind-o que tem duas aberturas, lhante, de material termup:a.stireal se dá em duas fases: a sedimen- também opostas, no bordo superior para co, para permitir as ditas áreas
ação e digestão. Para que essas fases receber manilhas. uma abertura supe- receberem um revess:rnento do
e completem é necessário qu4 se pro- rior dar passaqem a líquidos e gases fases
de colocar o recipiente • no
lessem em câmaras separadas. Alguns e outra inferior para prrrniti- a depó- Intervalo definido entre um eiecipus de fossasforam construido3; en- s i to da matéri a fecal sed i mentada para
trodo interno e um externo, tenio
retalia) a experiência demonstrou que o fundo do depósito. Total de 2 pon- cada um comprimento substan/iir as deficiências apresentadas nos ti- to.
cialmente igual ao das superfípos realizados poderiam ser removidas,
cies da parede do recipiente a
desde que algumas modificaçaes fõsser pré-tratado, os ditos electt ptem feitas. Do nosso estudo resultou
TERMO N. 121.902
oios sendo arranjados de modo
novo tipo, que ora apresentanibi e que
que, pela cd.ocação um recirealmente é mais eficiente, tanto do
De 11 de amisto de 1960
piente no dito intervalo. o cleeponto de vista de funcionamento, como
trodo externo abrange a superdo ponto técnico de fabricação e coReauerente: N. V. Philips'Gloei- fície externa da parede dr, recipocação "ia loco", resultando assim uma Imapenfabrieken — Holanda.
piente por substancialmente todo
sova fossa mais prática e partanto
Titulo: Aperfeiçoamentbs em/ou re- o comprimento do último. enmais económica; Descrição: A nova lativos a válvulas luminescentes de des- quanto- o electrodo interno é
Fossa se compbe de duas câmaras cl. carga gasosa para uso como elementos abrangido, em todo o seu comlindricas de cimento e areia, ou brita. ativos em circuitos elétricos, mais pa e primento .
pelas superfícies , inOu outro material próprio, a-mado ou
-ticulamen,vásbizadore ternas da parede - do recipiente,
saca sendo uma externa e outra interna. voltagem — Privilégio de Invencão. pelo 'menos um dos ddis elec(Des. Fig. I). O cilindro externo, co1. 9 Uma válvula luminescente de trodos sendo separado da superlocado verticalmente, Iwesenta interna- deacarga gasosa para uso como um fície adjacente da parede do remente. em altura útil, dois ressaltos for- elemento ativo num- circuito elétrco, c'plente, por um espaço de . ar;
mando um todo com a parede do Inu- mais particularmente lima válvula es- suprimento aos ditos electrodos,
mo e op.*, ente si, (Do. N. is datada( de vollaverk eis geei cosi oto urna corrente aiterwide. tenTalla10 N° 60.711

Fevereiro de 1965
do unia voltagem e uma fre
qüência tais que produzam uma
descarga de cerca em ôda a área
do dito intervalo; e remoção do4
recipiente do dito intervalo.
TERMO N.° 122.156
De 23 de agõsto de 1960
Requerente — Sirene Propaganda e Promoçõeõs Limitada — Sito
Paulo.
'nulo — Um ndwo entretenimento para salão. — Modtio de
utilidade.
1.0 — Um nôvo entretenimento para salão, caracterizado pelo
fato de ser constituído de pequeno veiculo acionado por motor e14trico, alimentado por circuito- comando de cabine externa, veículo êsse fixo pela carroeeri e
com as rodas dispostas sôbre
tcira rolante, frente a qual se
encontra semáforo, enquanto que
lateralmente se encontra quadro
dotado de abertura, pela parte
porterior da qual se desloca plataforma ou painel, acionado diretamente pela esteira movida
pelas rodas do automóvel. Total
de 2 pontos.
TERMO NP 127.103
Depositado em 24 de fevereiro
de 1961
Requerente — Solumeta —
França.
Poetas característicos de —
Processo e aparelho para para
a produção de óxidos no estado
de poeiras dispersas.
Privilégio de mvençião.
— Processo e aparcfhe
para a produção de óxidos 110 estado de poeiras dispersas, por
redução parcial pelo carbono s
vaporização, em um fôrno ae
arco, de um óxido, caracterizado, por se tratar, à. temperatura'
da ordem de 2.00 à. 2.600.°C,
aproximadamente, uma mistura
pulvurenta, constituída do dito
oxtdo e de carbono, em .presença de um banho, à. base ao
metal do mencionado óxido, .sendo a altura do banho da ordem
de 30 à40 cm, mais ou menos,
e Seu volume de 5 a 20 vêzes
maior do que o da referida mistura;- total de 4 pontos
Reivindica-se,. finalmente, os
benefícios da Convenção Internacional, de acordo com e dis-

posto pelo artigo 21, do De,:retolei n° 2.903 de 27 de agósto de
1945, e tendo em vista a patente
depositada na França sob número 819.720, ern 26 cio fevereiro
de 1960.
TERMO N. o 127.122
De 24 de fevereiro de 1061
Requerente — Socleté Anonyme Des Usines Chausson — Asnieres (Sena) • — França
Pontos característicos — p rocesso para. a - fabricação de fôihiis
de resina s'ntética e prorldto
obtido por êste processo. —
•
de invenção.
I.° — Processo para a faoricação de fólha,s de res'na sintétip

c*. oartieularmente de objetas

ra
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de, resinas de poliésteres, no qual
as resinas são levadas sob a forma de um gel estável, à temperatura ambiente, para serem ulteriormente forma das m e cânica.:-,
mente, depois polimerizadas, caracterizado pelo fato de se provocar a reticulação primária limitada, fazendo passar as rerinds
em fse de gel, pela ação combinada sôbre as ditas resinas, preliminarmente adicionadas de um
catalizador, de um sal metálico re, dutor e de Um agente modificador da ação dêste sal, sendo, êste
agente constituído pelos derivados da furana, formamidas , dioxana e furfurol, misturáveis entre si em proporffieõs variáveis
para modificar a ação aceleradora do sal , metálico redutor, o
gel obtido sendo, em seguida,
tratado para formar- um pele superficial gordurosa, encontrandose num estado de polimerização•
;mais avançado. .Total , de 9
pontos.
, Finalmente, a -depositanta,
d acôrdo com a Convenção Internaconal e de, codfornii;dade com o artigo 21 do Código
i da Propriedade Industrial, a
!prioridade do cbrrespondente
pedido, depositado na Reparti' ção de Patentes da França, em
25 de fevereiro da 1960, sob o
número 819.600.
—,
TERMO N.° 127.135
O•
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nacional e o artigo 21 do Decre- externa da carda, na fase late-

to-lei n.° 7.903 de 27 de agôsto
de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Paente na França, em 18 de março de 1960, sob
número 821.714.
.
"
TERMO N. o 127.784 •
De 21 de marta de 1961

Requerente — Compagnie dc
Saint-Gobain — França .
Título — Material incombustível filtrante principalmente
para fibração de gases. — Privilégio de invenção.
1.0 — Um materal filtrante,
principalmente para a filtração
'cie • gases, caracte-rizado por ser
constitu ido por uma mstura
to v -ps SHR SHR SHRD HRDU
Uma de' fibras de vdro, de emianto e - de silicato do cálculo pula
vehulento, obtido - . por precipitação em fase aquosa de silaneatO
de cálcio sôbre uma mistura de
fibras de vidro e de amianto. —
Total de 3 pontos.
A requerente reivindica de
acôrdo .co ma Convenção Intternacional e' Art. 21 do" Decretolei n.0 7.902, de 27 de agôsto de
1945, a prioridade de corre.spondente pedido depositado na Repartici.° de 'Patentes da França,
em 25' de março de 1960, sob o
número 822.383.
- • , • ....

ral posterior, um lâmina (1),
perpendicularmente ao plano da
face inferior da guarnição e paralelamente ao eixo cilindro (3)
da mááquina, sendo que a a l tar ada lâmina (1) ligeiramente
menor que o comprimento das
agulhas (4) da guarnição (2).
Xotai de 2 pontos.
TERMO NP 128.179
De 7 _de abril de 1961
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=MO N.9 128.228
De 10 de abril de 1961
Requerente — A, 8. Christhr
Nortteg: •
Portland Cementfabrik
Título — Processo para abson, ),
seletiva de solução de sulfato e -

luçé- n similares de ácidos e sais i
ganicos.
1. — Um processo para abson • •
seletiva de solução de sulfito e 'se ções similares de ácidos e sais or
nicas, usando um material proteb do trocador de íons, caracter1z:
pelo contato da solução com o me •
rial trocador de loa, em presença •
um ácido fracamente dissociado, • exemplo 502, o qual forma sais ;se .
veis com os álcalis que estão p
sentes na solução, seguida pela e.
cução de uma aluição, de uma
neira conhecida, cem um álcali f cemente dissociado, por exemplo
NH3, podendo depois eventualmeuma conversão ser executada e
um álcali, por exemplo, Ca (OH .
que seja capaz de deslocar a amór .

Requerente — Societé Belge
de L'Azote et dez Produits Chimigues du Marly e Societé Carbochimiques S. A. estabelecida
em Bruxelas — Bélgica.
Titulo — Aperfeiçoamento ern
composiçõeõs detergentes sólidas.
— Privilégio de invenção.
1. 0 — Aperfeiçoamento , em
composi kõs detergentes sóli- e depois o NH3 é retornado ao p
das, caracterizado pelo fato de cesso.
adcionar-se unia ou várias subs- — Total de 5 pontos.
tâncias amiláceas como agentes
ligantes e suavisantes. Total de
3 pontos.
TERMO N. 128.265
Prioridade — Grã-Bretanha
sob' o n.o 14.058, em 21 de abril
De 11 de abril de 1991
de 1960.
Requerente — Compa.gnie de Siert•-.•-•
=MO N. 121.182

De / de. abril ..cle 1961

Gobain — França. •
Título — Processo de ticetilação
polímeros do formaldeído —
de invenção.
r

Requerente Robertshaw-Pulton 1. — Processo de acetilação e 7
De 24 de fevereiro de 1961 .
Controls Conipany ,'— Estados Unidos polímeros de formaldeldo, • caractt .
=mo rr.0 I28.138
Requerente "--- Spofa,. Sdruze.ni
da América'.
zado por um processo de estabilir • •
1 Podnikü Pro Zdravotnickou VyDe
5
de
abril
de
1961
Título — Aperfeiçoamentos em um cão a calor, de polímeros de forni .
I robu — Tchecoeslováquia.
receptor para sinais manipulados' de.. deido por acetilação. que consiste
1 Título — Processo 'para fabriefetuar a acetilação por reação, e
Requerente .•— General Elecrie Usados — Privilégio de invenção. ditos
polímeros com ceteno gasoso 1 cação de 3-Metoxi-6 Sulfanila — Company — Estados" Unidos da
1. -- Num receptor para . sinais ma- (CIP=C=0), em temperatura e
1 znidopiridazina. — Privilégio- de América.
nipulados defasadores, que são de veda.
invenção.
.._ .
‘,.
Titulo — Aperfeiçoamentos
determinada freqüência com
PrOtCe450 par .Xabricaçao de em máquina de separação de Uma
partes de fases diferentes, a coinbi. — Total de 3 pontos. de acta:1
_
aullamianal..
.
3 — Inetoxi — 6
flocos de mica e de formação de nação caracterizada por compreender A requerente reivindica
dopiridasina a partir de 3 -- •alo- .• películas: -= 'Privilégio de in- dispositivos sensíveis a um sinal ma- com a convenção Internacional e 1
i ro — 6 — mino piridasina, , ca- venção.
nipulado defasador proporcionando Artigo 21 do Decreto-lei n. 9 7.903. !
de agásto de 1945. a prioridade .z
r racterzado pelo fato de se reagir
, 1. 0 ---, Um processo de forma- uni impulso de 'salda para cada 27
'primeiro a 3 — cloro — 6 -:- ami- ção 'de uma .1 camada continua transição de uma determinada pola- correspondente pedido depcsitado • t
de Patentes na Fran
tilo pridazina com sulfo ,cloreto uniforme' de flócos de Mica de ridade para a polaridade oposta 'do Repartição
14 de junho de 1980, Eiob o neto:de p — acutamido benzenO, em espessura • controlada compren- sinal manipulado defasador, uma em
829.968.
presen0u, de pirldind, a uma tem- dendo, as fases de distribuição multiplicidade de circuitos de porta, •
circuito distinto dos ditos .cir.
peratura de 60-80.°C, em seguida dos flocos de mica em uma su- um
cultos de porta proporcionando im. evaporar a piridina • e, cairá o, perfície para formar uma cama- pulsos
TLIIMO N.9 128.337
de saída correspondentes às
submeter o resíduo a uma. moto- da contínua, e remoção do exces- transições que ocorrem em partes do
xilação " e simultânea-. descotila- so de .flócos de dita camada ca.. sinal manipulado defasador de uma
De 18 de abril de 1981 •
ção mediante ação de metilato racterizada pela passagem da determinada fase, cada um dos ditos
de sódio, dissolvido em metano, camada sôbre uma curvatura de circuitos de porta requerendo a apli- Requerente — Esso Research • a r :
a uma temperatora de 120-150.0c. pequeno rio enquanto prêsa na cação ao mesmo de um primeiro e Engineering Company — Esta,'
um segundo sinal de entrada si. Unidos da América.
superfície por uma pressão de de
multáneemente . para a produção de Título — Mistura de aditivos det
vácuo controlada de modo que um sinal de salda, dispositivos aca.
TERMO N, 0 127 740
para composições de óleo 'as porçõeõs externas de dita ca- piando cada um dos ditos circuitos gentes
brificante -- Privilégio de Invençf
mada
de
flexibilidade
insufleide
porta
com
os
ditos
dispositivos
De 17 de março ale 1961
ente a seremb presas por dita primeiramente mencionados para P. — Aditivo misto concentra
Requerente — Lucien Nauve/ pressão de vácuo sejam conti- aplicar os impulsos de saída dos para composições de óleo lubrificar a,
caracterizado por consistir essenc
— França.
nuamente expelidas. Total 'dc 7 mesmos como o dito 'primeiro sinal mente
num óleo diluente, 25 a '4' .;
de entrada, um gerador de impulsos
Titulo — Processo e aparelho pontos..
seletoras proporcionando uma multi. em pês° de uma mistura de polo
de absorção de um gás por um
plicidade de sinais de desbloqueio, filia fosfossulfurizada, neutralize,: .
liquido. — Privilégio de insendispositivos acoplando o dito gerador que tem o peso molecular staudine r
TERMO N. o 128.177
ção.
de impulsos seletores com cada um na faixa de 500 a 200.000, e 10 a 7 t,
Processo de aparelho de
dos ditos circuitos de porta para em péso de um sulfonato de me
Depositada
em
7
de
'abril
de
absorção de um gás por um 11- 1961.
proporcionar um sinal diferente dos polivalente tendo o peso moleen•
quido caracterizado o . processo
ditos sinais de desbloqueio para cada na faixa de 300 a 700.
Requerente — Kiyohiro Tsu- um dos ditos circuitos de porta como
por consistir em trazer o dito
Total de 9 pontos,
o dito segundo sinal 'de entrada, e
liquido sob, uma pequena e.spes- zuki -- 'São Paulo.,
a C -sura, pôr o dito gás em presença
Pontos característicos . de — dispositivos utilizando os impulsos de Finalmente, de acôrdo compreta(
dos ditos circuitos de porta vença° Internacional para a
do dito líquido e submeter o dito Aperfeiçoamento introduzido em salda
sincronizar a operação do dito da propriedade Industrial e o
gás a variaçõeõs da pressão guarnição de carda. — Privilé- para
21 do Código da Propriedade Ind
gerador de impulsos seletores.
crescente e d e crescente., altera- gio de invenção.
trial, reivindica a prioridade de igt
0
de
8
pontos.
1.
—
Total
Aperfeçoamento
introdadas ao curso da dita absorção.
pedido depositado na Repartição
zido em guarnição de carda, ca- Prioridade: — Estados Unidos da Patentes dos Estados Unidos
Total de 9 pontos.
O requerente reivindica de racterizado, por Incorporar-se ou América, em 8 de abril de 1990..tsob América, sob o número 93.837,
•
de abril de igei>
acôrdo com a Convenção Inter- fixar-se, a, çada guarni - o (2) o. numero 20.851.
•
f

.
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TERMO N.0 128.972
De 4 de maio de 1961

Requerente - Hans Meyer
. Suíça.
Elementos de medir Título
'Moi especialmente para grandis
•comprimentos. — Privilégio de
•Ànvenção.
1. 0 — Elemento de medição,
especialmente para comprimentos grand'/A, caracterizado pelo
:ao de que se imerge num aqui' idO de maneiro tal, que seu pêso
próprio é equilibrado, pelo me, nos aproximadiamente pela inspulsá° do líquido • Total. de 4
pontos.
O requerente reivindica de
acôrdo tom a Convenção Internacional e o Artigo 21 do -Decre.to-lei n.o - 7.903 de 27 de: as,ôsto
de 1945, a prioridade do correspondente pedido; depositado na
Repartição de Patentes da Suíça,
em 30 de junho de 1960, sob o
número 7.472.

TERMO N., 130.184

além desse filete-. Total de 4
pontos.
De 22 de junho de 1 61
.a de
A reaUfrc,nte
Requerente — Sociedade Paulista acôrdo com a Convocão Inter
1945, a pr-ondade ciçi cerrespande Artefatos Metalúrgicos 8. A.
pedido depositaau hj .w.Titulo — Nôvo nu-idélo de balança dente
partição
de Patentes na Holande
utilidade:
n'..e parede — modèlo
da, em 23 de junho de 1960,. sob
1. — Nôvo modelo de balança de número 253.007. .
parede caracterizado por urna caixa
•
circular fixável a uma parede, ligada

TERMO N. 9 129.282
De 18 de maio de 1961
Requerente — Code-A-Phone Elec.
tronics, Inc. — Estados Unidos da

América.

Titulo — Aparelho automático de
retransmissão telefônica — Privilégio
d• invenção.
1. — Num aparelho automático de
retransmissão telefônica tendo meios
a um prato também circular e pro..
de saída de áuclio elátrico e um cir.
TERMO. N.° ,130.131
fundo que pode ser rebatido sôbre
culto elétrico para conectá-los a unia
plano horizontal ou sôbre a caixa
linha telefônica; meios de interruptor
circular na qual se prende por
De 20 de junho de 1961
no circuito de saída, e meios atuadopressão.
res de interruptor incluindo meios de
— Total de 4 pontos.
• Requerente' — N. V.
motor elétrico arranjados para coGioetiampenfabrieken :— do- nexão à linha telefônica, sendo os
landa — Titulo — Aperfeiçca- meios de motor atuados pela volta.
TERMO N.° 130 108
gem de chamada na linha de telefomento em ou relativos a chaves ne
s&bre a completação de uma chainterruptor
correm,
è
á.
Privilémada entrante.
De 19 de junho de 1961
gio de invenção.
— Total de ,19 pontos.
1. 0 — Aperieiçoamentos
Privilégio de invenção — Aparelho de Contrôle automatico ou relativos a cnaves interrupto~MO N. 9 129.682
eletrônico para válvula hidromos ras corrediças, compreenciendJ
tica.
uma • lâmina. de contacto aesliDe 6 de abril de 1962
Mikio Uchinaka, estabelecido

zante no sentido longituunal e
provida, pelo menus de um doá la- Privilégio de invenção.
dos, de contactos aplicados à sua Requerente .— Industrial e Comérsuperfície e em apenso móvel sôbre cio Artepapel Jabaquara Ltda.
TERMO N.° 130.092
um quadro constituído ao menos Titulo — Máquina automática para
pratos, copos e semelham
em
parte do material isolantes conformar
De 16 de junho de 1961
tes de papelão e papel.
quadro êsse no qual molas fixas
de contacto, em forma de lâmi- 1. — Máquina automática para
Requerente — Raymond L.
nas, cooperando com os contactos conformar pratos, copos e semelhan.
Bali — Estados Unidos da Amédeslizantes, - são - afixados aproxi- tes de papelão e papel, caracterizada
rica.
— Instalação de uma
madamente paralelas à superfí- por se constituir de uma mesa metá.
Dica —. 1 — reforçada: preferivelsuperfície para esquiar Sua 'conscie da lâmina de contacto, carac- mente
quadrangular, dotada supetrução e seu funcionamento. —
terizados pelo fato do quarho
riormente em sua parte trazelra de
Privilégio de invenção.•
moldura ser constituído e fabri- um eixo — 2"— conjugado ã engre.
'tad° com material isolante mol- nagem usual — 3 — pela qual recebe
' 1.0 — Conjunto de esqui e dedado ou pulverizado, no qual fi- movimento circular de fonte. motora
clive para esquiar, em movimencam embutidas as molas de con- elétrica conVeniente; pelo fato do
, to, adaptado para esquiar sem
eixo — 2 — ser acoplado a disco votacto, enquanto que existe no lante
neve, caracterizado por incluir
— 4 — dotado de excêntrico
quadro uma concavidade, dispos- —
:uma esteira sem fim tendo uni
5 — ajustado no interior de alça
trecho receptor de esqui substa na direção longitudinal do — 6 funcional e de feitio adequa.,
tancialmente mais cumprido e
mesmo, dois sulcos opostos é paL do, com a parte anterior .— 7 —
mais largo do que 'um esqui de
ralelos formando parte dessa geiramente alargaria, onde a pressão
TERMO
N.0
130.130
comprimento numal, de modo
concavidade e servindo de guia é mais intensa e tendo forma semi.
circular; com pontos críticos de en.
a prover espaço 'para esquiar em
da lâmina de fita, dentro de cuja trada
De 20 de junho de 1961
e salda, ligeiramente curvos,
sentido transversal, meios para
concavidade salientam as ex- alça
6 — que tem incorporado
a impulsão da esteira a predeter- Requerente — N. V. Philips' de 1945, a prioridade do corres braço —
horizontal, tipo pistão — 8 —
minadas velocidades, com o seu GlOeilampenfabrieken — Holan- operando como contacto de atride movimento de vai-e-vem, apoiado
trecho receptor do esqui confor- da. — Titulo Aperfeiçoamen- to. Total de 3 pontos.
em mancais — 9 —; pelo fato da
• .•
mando-se a um predeterminado tos em-ou relativos a chaves inextremidade anterior da mesa ter InA
requerente
reivindica
de
plano, meios para manter o dito terruptas. — Privilégio de incorporado uma projeção angular que
trecho suportado de modo geral venção. •
acôrdo com a Convenção Inter- configura um braço — 10 — e no
uniforme, por tôda a sua área,
mesmo plano axial, outro braço cilin.
1.0 — Aperfeiçoamentos em ou nacional e o Artigo 21 do 1")cre- drico
— 11 — pelo fato de estar
Uma superfície receptora de es- relativas a chaves interruptoras to-lei n.0 7.903, de . 27 de agôsto
qui para tal euteira_ e formada corrediças, compreendendo uma tremidades das molas de contacto aplicado ao braço — 10 — um dispo.._
e adaptada a permitir que a bor- tira de contacto longitulinalmente pondente pedido depositado na sitivo de ventosas — 12 — e ao se,
a forma macho, modeladora
da do esqui afunde na mesma, deslocável, dotada pelo menos Repartição de Patentes da Ho- gundo
das peças, sejam elas pratos, banenquanto resiste a movimento na de
um dos lados com duas carrei- landa, em 23 de junho de 1960, dejas, copos ou semelhantes; pelo
clirecAm da borda do esqui transfato de, em frente aos citados ele.
de contactos dispostos sôbre sob o número 253 007.
arersaimente à esteira, de modo ras
mentos prever-se uma armação ligei.
a
superfície
da
tira
e
que
no
a proporcionar • contrôle de borramente oblíqua — 14 — quem di.
deslocar dentro de um quadro
da, e esquis para o dito conjun- Isolado formado por
ante das ventosas, tem um depósito
=MO N. 9 129.003
dois
filetes
de pratos ou peças a conformar —
to os quais têm bordas e super- arranjados ao longo das bordas
15 — diante da forma — 13 — a sua
fícies inferiores de um material longitudinais da tira, em cujos
De 8 de maio de' 1981
seção fêmea — 16 — prevendo-se na
o qual, com relação ao material dois filetes são prêsas molas
mesma armadura uma guia obliqua
para a superfície da esteira, 'ISM de contacto em forma defixas
Cano Cornissoni
fita Requerente
— 17 que permite à peça conformada,
substancialmente o coeficiente que trabalham em conjunto com
depois de sugada pelas ventosas,
de atrito de esquis normais sê.- as duas carreiras de contactos
Titulo — Um dispositivo para ate- prensada pela forma, cair no depó, bre neve. Total de 34 pontos.
móveis apr oximadamente para- nuar a intensidade da luz — Privilé- sito inferior de peças prontas; pelo
• Finalmente, o depositante rei. lelos
fato da alça —6 — ter incorporada
a superfície da tira de con- gio de invenção.
Vindica, de acôrdo com a Con- tacto, caracterizado
Inferiormente uma alavanca — 18 —
pelo fato de
1. — um dispositivo para atenuar com dentes inferiores — 19 — sob os
venção Internacional e de conlado de cada uma das molas a intensidade da luz, caracterizado quais
atila rolete — 20 — mediante
formidade com o artigo 21 do ao
de contacto prêsas em pelo um pelo fato de que êle tem uma plura- oscilação de travessa — 21 — centra.
Código da Propriedade Indus- dos dois filetes existir pelo me- lidade 'de elementos opacos móveis
da no lateral da máquina e que tem
trial, a prioridade dos correspon- nos uma estreita tira metálica espaçados entre si e com Capacidade prêsa
outra extremidade, por
dentes pedidos, depo,sitados na paralela a mola e integral com para interceptar um fluxo de luz de meio dena
eixo e mola de retenção
Repartição de Patentes das Es- ela tira essa que é ligada com a maneira intermitente.
22 — uma haste vertical —• 23 —
tados Unidos da América do Nor- mola nrovimidades do Nd e
fixa à base — 24 — ajustada con—
Total
de
8
pontos.
te, em 17 de junho de 1960, 18 que sustenta a mola e E seguro
cêntricamente em depósito — 25 —
de agôsto de 1960, 4 de novembro nas proximidades da extrern.ciaLe
A requerente reivindica prioridade que recebe as peças conformadas,
de idêntico pedido depositado na Re- mantendo-aa em posição ajustada
de 1960 e 1. de , março de 196-,
da mola a outro filete e partição
de Patentes italiana, em 7 pela trepidação do conjunto; pelo
'sob os números 36.794, 50.441, livre
constitue uma ponte -ou termi- e maio de 1960, sob o número .... _
e a alça — 6 — outra alavanca
7.279 e 92.495, respectivamente nal de
soldagem projetando-se 8.187-60.
fato de ter conjugado ao eixo — 8
na cidade de -São Paulo.
1.0 — Aparelho de. contrôle automático eletrônico para . válvula
hidromática, aplicável para o
comando de saída de água em
pias, lavatórios e análogos ca,
racterizado por compreender lnicialmente um transformadoz
fôrça; alimentado em corrente
elétrica proveniente da rede, com
interruptor, dita corrente alimentando também um eletroimã, pôsto em circuito pelo contato de um relay, a cujo núcleo
é diretamente voltado para a
haste de unja válvula hidráulica
automática, obliteradora da salda de liquido em .uma pia, lavatório ou similar. Total de 3
pOntOS.
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lateral — 26 — dotada de dente in.
fedor — 27 — que atua sdibre ro.
lete — 28 — interruptor do circuito
— 29 de ar comprimido das ventosas, dotado de mola — 30 — de manutenção de posição e que conta a
passagem de ar das ventosas e de
jato — 31 — que empurra as peças a
serem conformadas de encontro à.
parte fêmea das fôrma.s de Modo a
facilitar a sua conformação, man.
tendo-as em posição adequada.
TÉRMO 129.996
de. 13 de junho de 1961
Requerente; Telefonaetiebolaget L.
M. Ericsson — Suécia.
Título: Telefonaktiebolaget L. M.
Ericsson — Privilégio de invenção.
1.0 — Una aparelho telefônico caracterizado por deternainados componentes do aparelho, por exemplo
transformador, condensador, resistência e outros, sendo montados numa
placa de montagem, a qual é conectada a um chassi (de preferência um
chassi de interruptor em gancho) arranjado no instrumento, para uma primeira unidade de montagem, sendo o
chassi formado com orelhas ou similares, que são inseridas e deslocadas
em aberturas na placa de fundo do
instrumento de tal modo que elas blo.
queiam a dita unidade contra de;loet:imenso em cada direção com exceção de uma direção que se acha no
plano de fundo, depois do que um segundo chassi, arranjado no instrumento para suportar um ou diversos outros componentes, por exemplo um
disco de telefone, cujo chassi forma
uma segunda unidade de montagem,
é formado com orelhas ou similares
(segundas orelhas), que são inseridas
em segundas aberturas feitas na placa de fundo do instrumento de tal
maneira que a dita segunda unidade
é fixada à placa de fundo, na qual
as ditas segundas orelhas formam também batentes pare a placa de montagem de uma maneira tal que elas
bloqueiam a dita primeira unidade
contra deslocamento na dita direção
que fica no plano da dita placa de
fundo.
Total "de 7 pontos.
A requerente reivindica de acOrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903 de
27 de agtisto de 1945, e prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Suécia em
13 de junho de 1960, sob n.° 5760.
TERMO 129.533
29 de Maio de 1961
• Requerente: Ignacio Halpen
_S4o
Paulo.
Título: Aperfeiçoamentos relativos e
eletrificação de guindastes giratórios —
Privilégio de invenção.
1.0 — Aperfeiçoamentos relativos a
eletrificação de guindastes giratórios,
caracterizados pelo fato de os anéis
de alimentação da fôrça serem tocd.
dos no prolongado pino do rolamento
superior da coluna fixa, sendo esse
pinf perfurado; os 'contactas estando
fixados na correspondente parte do
braço giratório.
Total de 2 pontos.
Rio. 26 R-964 Assinei e encan ei
79 fie Nilton Alvirn
Xavier. Diretor do S. Documentação.

TÊRMO 119.892
de 3 de Junho de 1960
Requerente: Roussel-Uclaf, sociedade anônima francesa.
Pontos característicos de: "Processo
de obtenção de soluções de um composto organozíncíco simétrico" — Privilégio de invenção.
1.0 — Processo çie obtenção de soluções de um organozincico simétrico,
mais particularmente, de soluções de
dimetilzinco na /a1.1•1-dirnetilformamida, para recolher, como destilato, a
solução procurada.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da França, em 5 de
junho de 1959, sob n.° 796.687.
Um total de 3 pontos.
• TERMO 113.906
de 12 de Outubro de 1959

tenho, óxidos de dialcoil-estanho a/ou
cloretos de dialcoil-estanho.
Finalmente, a depositante reivindica nos termos da Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspon-.
dente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, em 3 de novembro de 1958, sob o n.° 771.242.
Um total de 16 pontos,
•
TERMO DE PATENTE 115.166
de 30 de Novembro de 1959
The Upjohn Company — Estados
Unidos da América.
•
Título; "Um processo de estabilizar uma composição terapêutica 'sólida, para administração oral, baseada em (ácido acetil-salicílico) anidrido" — Privilégio de invenção.
1.0 — Uni processo de estabilizar
uma composição terapêutica sólida,
para administração oral, baseada em
"ácido acetil-salicílico) anidrido caracterizado pela combinado de anidrido acetil-salicilico com um diluente
não-alcalino contendo uma substância
de- reação ácida farmaceuticamente
aceitável, cujo diluente não baixe substancialmente o ponto de fusão do dito
anidrido.
•,
Seguem-se os pontos de 2 a 4.
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TERMO 121.424
de 22 de Julho de 1963
Continental Motors Corporation
Estados Unidos da América.
Título; Sistema de combustível
Privilégio de invenção.
1.0 — Um sistema de recalque de
combustível para motor de combustão interna, caracterizado por ter um
reservatório de combustível. uma bomba de combustível ladra bombear o
combustível do citado teservatório
ra o citado motor, dispositivo de condução de combustível conectando o
lado de entrada da citada bomba e o
citado reservatório, um separador de
gases disposto no citado dispositivo de
condução a montante da citada bomba
e compreendendo unia caixa tendo
uma câmara centrífuga, uma entrada.
de combustível, uma saída de combustível, uma saída de gases e dispositiv‘
paia iduzir o comkustivel a um mo-k
vimento de rotação na citada câmara.,
a fim de, centrifugamente, separar os
gases, de peso relativamente pequeno.
do combustível conectando o lado de
saída da citada bomba com o citado
reservatório, a citada saída de ,gases,
conectada com o citado segundo dis-r
positivo de condução e dispositivo para reduzir a pressão na junção da citada saída de gases -com o citado,'
segundo dispositivo de condução para
um valor abaixo de a pressão na ci-'
tada câmara. a fim de retirar os gaaes
da citada câmara para dentro do citado segundo dispositivo de condução.
Seguem-se os pontos de ns. 2 a 9.

Requerente: Friedrich August Heinz
Koch, alemão, médico.
Pontos característicos; Recipiente de
vidro em forma de ampola para guardar líquidos sujeitos a decomposição e
instabilidade, bem como processo para
fabricá-lo.
1. 0 — Recipiente de vidro aro forTERMO 115.824
ma de ampola, para líquidos decomponíveis ou instáveis, em particular perde 23 de Dezembro de 1959
fume, o qual acha-se engastado em um
recipiente, sendo provido de um abriDe'positante:
Stamicarbon N.V.,
dor de ampola na forma de um cas- firma holandesa.
TÉRMO 121.425
quilho à semelhança de. capa, caractePontos característicos de: "Instalarizado pelo fato de que urna camada çao para peneiramento de uma misde 22 de Julho de' 1960
isolante contra calor, luz e/ou choque tura de partículas sólidas de vários
Rockwell-Standard Corporation —
envolve ou adere, de modo em si co- tamanhos, suspensas num liquido" —
nhecido para vasos térmicos, HO reci- Privilégio de invenção.
Estados Unidos da América.
piente de vidro em forma de ampola,
Título: Freio.
1. 0 — Instalação para peneiramen1.0 — Em um conjunto de freio,
e . que o dispositivo cortante, configu- to de uma mistura de partículas solirado como casquilho em forma de das de vários tamanhos, suspensas num o aperfeiçoamento cáracterizado por
capa, assenta em posição cortante no Liquido, a qual consiste numa \série duas sapatas de freio, um suporte no
gargalo da *ampola, sendo' protegido de curvas de peneira, dispostas em qual as ditas sapatas são montadas repor uma capa obturadora, colocada ou paralel o, e numa gamela alirnentadora, lativamente móveis, arranjos resilienatarraxado sôbre o bôjo isolado.
situada acima das curvas de peneira, e tes mantendo as ditas apatas em poFinalmente, o depositante reivindi- dotada de orifícios de alimentação em sição de retração, e arranjos para ex- •
c.,, de acôrdo com a Convenção Inter- forma de rasgos retangulares para pandir as ditas sapatas para tomarem •
nacional e de conformidade com o ar- as curvas de peneira, instalação essa, posição de engajamento de tambor
tigo 21 do Código da Propriedade In- caracterizada pelo fato .de que os ori- compreendendo um atuador no dito
dustrial, a prioridade do correspon- fcios de aliments49,, são dispostos suporte montado para movimento de
dente pedido. depositado na Reparti- substancialmente veniais, e se esten- balanço e limitada flutuação radial e
do de Patentes da Alemanha, em 1 dem para cima 'desde o fundo da ga- arranjos transmissores de fôrça opede setembro de 1959. sob n.° K mela, possuindo uma altura efetiva, rativamente ligando o dito atuados h
38.595 . III/64a.
não menor do que a altura máxima respantivas sapatas.
Uni total de 18 pontos.
do nível da suspensão na gamela, enSeguem-se os pontos de ris. 2 a 20.
quanto a soma das áreas dos ditos oriPrioridade: EE.UU. da América,
fícios é substancialmente igual à área em 27-7-1959. sob n.0 830.042.
da secção transversal da gamela aquém
TÉRMO 114.319
do primeiro orifício, sendo a relação
entre as • áreas de superfície efetivas
de 29 de Outubro de 1959
TÊ.R.M0 123.461
das curvas de peneira e a(s) área(s)
Requerente: Mobay Chemical Com- de passagem do(s) correspondentes)
de 14 de Outubro de 1960
orifício(s) igual para tôdas as curvas
peny, firma nortelamericana.
Pontos característicos de: "Proces- de peneira, e sendo que, após ou além
Requerente: Hovercraft Develop.
so para a preparação de plásticos de de cada orifício (grupo de orifícios) ment Limited, pessoa jurídica brita.
poliuretana" — Privilégio de inved- servindo uma curva de peneira, a área nica, com sede em Londres, na Inda secção transversal da gamela dimição.
1.0 — Processo para a preparação nui pela área do dito orifício (geupo
Pontos característicos: Aperfeiçoe.
de poliuretana, inclusive poliureta- de orifícios).
mentos
em ou relativos a veículos paFinalmente, a depositante reivindinas celulares, a partir de poliéteres
ra viajarem por cima da terra e ou
contendo grupos hidroxila, poliisocia- ca de acôrdo com a Convenção inter- d'água.
natos e eventualmente agentes de for- nacional, e de conformidade com o
1. 0 — Aperfeiçoamentos em ou remação de ligas transversais em pre- artigo 21 do Código, da Propriedade
sença de catalisadores, caracterizado Industrial, a prioridade do correrlon- lativos a veículos pare viajarem por
pelo fato de se usarem, como catali- dente pedido, depositado na Repar- cima da terra e ou d'água, compreensadores. cloreto de estanho-H, sais de tição de Patentes da Holanda, em 23 dendo um veículo caracterizado pelo
estanho-II e' sais de dialcoil-estanho de dezembro de 1958, sob o número fato de que, quando em funcionamersto, ser sustentado acima da superfície
de ácidos carboxílicos com 1-18 áto- 234.578.
sôbre o qual opera mediante, pelo .meUm total de 5 , pontos.
mos de carbono, óxidos de trialcoil-es-
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nos, 1 z 10-10 e não superior a 1 a aparelho para; formar uma corrente terrtacional e de. conformidade com o
que passa inicialmente em espiral ao artigo 21 do Código da Propriedade
Prioridade: Estados Unidos da longo da parede da citada câmara em Industrial. a prioridade dos corresAmérica em 22 de dezembro de 1959, direção ao vértice de sua parte cônica pondentes pedidos, depositados na Resob n.° 861.171.
e que se volta para dentro • sôbra si partição de Patentes da Holanda, em
Seguem-se os pontos de 2 a 7.
mesma entes de atingir o citado vértiat 7 de março de 1960, 4 de junho de
ce para formar um vertex Oco, uma 1960, 2 de agasto de 1960 e 25 de
saída apertada (14) para sólidos e janeiro de 1961, sob ns. 249.163.
TÉRMO 126.953
gás rejeitados disposta centralmente 252.342. 254.465 e 260.480, respecem relação à citada câmara no vér- tivamente.
de 14 de Janeiro de 1961
tice da citada parte cônica em coneUm total de 15 pontos,
xão cons. o citado vortex Oco, uma
Nome: Roberto S. Bueno — São segunda saída (18) para • suspensão
Paulo — Sapital.
aceitada tendo sua boca disposta cen- TERMO' DE PATENTE 127.744
Modelo de utilidade para: "Nôvo tralmente em . relação à citada câmatipo de nível".
de 17 de Março de 1961 '
ra, entre a citada entrada e o citado
1.° — Nôvo tipo de nível, caracte- vértice, em posição para receber o
rizado por ter embutido no centro, fluxo reverso da suspensão líquida
Aero Zipp Pastenera Limited
intia escala circular fixa, dividida em que passa ao redor do-dito vortex Oco, Lightning Fasteners Limited — Ingraus e, um indicador formado por caracterizado por um elemento central glaterra.
ama peça oscilante em tOrno do ei- (22,24) apoiadb a partir da parede
Título: "Aperfeiçoamentos em ou.
zo, por fôrça da própria ação da da' citada segunda saída, e tendo uma
gravidade, de tal forma que o ângulo face da obstrução centralmente ali-. relativos a fechos eclair";
de nivelamento de superfície pode nhada com relação a citada boca e
Privilégio de invenção.
ser lido diretamente da citada 'escala. disposta entre e entrada e a saída
2. 0 ---,., Tudo corno descrito no pre- tendo um diâmetro maior do que o
Pontoa CaracterísticOs
sente memorial , e ilustrado nos dese- apertda no vértice da boca • cônica e
nhos anexos.
1.0 --- Um processo para ,a afixação
diâmetro da dito vortex e não mais
do que 50 % do diâmetro interno ad- de uma cadeia de elementos. prendejacente da dita câmara para bloquear dores ligados, a um portador flexível
TERMO 124.470
TERMO DE -PATENTE 124.365
a passagem do" citado vortex através pela sua costura, caracterizado pelo
da citada segunda passagem enquanto compreender as etapas de colocar-sé
' de 25 de Novembro de 1960
de 22 de Novembro da 1960
permite que a suspensão líquida passe um fio adicional ao fio dos costurar
cio redor da periferia da citada face sôbre a cadeia- de um lado' de uma
Requerente; Raltenbach 111 Voigt,
Th'omaS Ene1, Norman Rosedale
Prioridade: Estados • Unidos da agulha de costurar ao executar-se um
e Cyril AIexander Rosedale — Ala-. firma industrial e comercial alemã, América em 14 de março de 1960, sob pesponto . durante o processo de .co'S.
est, beiecida em Biberach/Riss, Ale- n 0 14.699.
manha e .Inglaterra. _
turars deslocando-se a linha adicioa
manha.
nal de um lado da 'agulha de costu• Seguem-se os pontos de 2 a -10.
Títulos "Piocesso • aparelho para
Pontos característicos: "Peça anrar para o outro de forma a permitir
a produção de 1-Olhas Plásticas perfu- gular para altas rotações, eventualque a linha. adicional situe-se ao lado
radas Ou - redes plásticas" — Privilé- mente com haste acotovelada, própria
oposto de _agulha de costurar ao exegio de invenção.
TERMO' 128.054
para fins odontológicos".
cutar um outro pesponto. retornaria
Privilégio de invenção.
1.0 , -- Um processa para- staprodudo-se a linha adicional de volta ao
de
3
de
Abril
de
1961
a. ção de fôlhas plásticas perfuradas e
1. 0 — Peça angular para altas roprimeiro lado da agulha aba costurar,
redes plásticas, caracterizado pelo- fa- tações, eventualmente com haste acoe assim . por diante. Ans consequência
Requerente: Ventura Processor,.
to de que a fôlha plástica é. provida de tovelada, 'para ferramentas de altas
do que e linha adicional cruza repetiLocal:
Estados
Unidos,
da
América.
fendas,
perfurações como orifícios ou
rotações usadas para fins odontológidamente a'linha de pesponto, e -á cos'.
Título:
Processo
de
•
aparelhe'
para
sendo a fôlha perfurada esticaria em cos, provid com turbina, disposta na
linha de
turacia sôbre • cadeia uma condição quente e resfriada en- cabeça da peça angular e acionada e desidratar espuma.
1. 0 — 'Um processo pare- desidratai costurar para . formar --cm lis MES1rifts
quanto, ainda, está na posição esti- ar comprimido, sendo que a adução
um entremeio à medida que • costura
do ar Comprimido -e a adução da água uma espuma caracterizado por aplicar prossegue.
cada.
•
uma
camada
de
espuma
Obre
uma
nara a extremidade frontal dianteira
Seguem.se os pontos - de 2 a 38.superfície perfurada, numa velocidade
Seguem-se os "pontos de. 2 a 29.
Ae requerente_ reivindica de acôr- da cabeça se rea l izam através do ins- suficiente para levar as porções da
A requerente reivindica' de acôrdo
trumento
e
senda
ue
a
remoção
do
q
do com a Convenção Internacional e
camada que estão dentro e sôbre as com a Convenção Internacional o
o Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, ar servido da turbina é executada perfurações a serem desl ocadas, pro- Art. 21 do Decreto-lei n.° '7.903. de"
através
das
eistremidades
dianteira
e
de 27 de agestõ de 1945, as prioriduzindo uma camada de espuma per- 27 de agôsto de 1945, a prioridade do
dades dos correspondentes pedidos de- trazeira da cabeça, bem como igual- furada; e deshidnatar a citada ca- correspondente pedido depositado :na
mente
através
do
instrumento,
caracpositados na_ Repartição de Patentes
mada de espiima • perfurada,
Repartirão de Patentes -da sInglaterra,
da Alemanha, em 27 de novembro da terlzada pelo fato de oue as aberturas
Prioridade: Estados Unidos' da ean 17 de março de 1960; sob o núnara
o
escaparnanto
do
ar
usado
na
s4959, e 18 de julho de 1960. sob nú- turbina. exi-tentssena parede final tra- América em 5 de abril de 1960 sob mero 9.429.
'
meros E. 19566X/39a e E. 19636X/
seira da cabeça da peça angular, se n.o 20.229.
39a, resPectivamente.
acham cobertas por uma capota que . S eguem-se os pontos de 2 a 22.
TERMO 128.274
possui urna fenda anular que termina
externamente
em
sentido
radial
ou
TERMO 124.942
TERMO 127.413
de 11 de Abril de 1961
axial o que anula a tensão do ar comnr:mido
em
vias
de
escapar.
•
de 13 de Dezembro de 1960
de 7 de Março -de 1961Requerente: Gesellschaft Der Ludw.
TT'•• total de 4 pontos.
Von Roll'Schen Eisenwerke, Ag., fir.
Requerente: The Goodyear Tire 84
' Requerente: Starnicarbon N.V.
ma industrial e comercial Suíça esta,
Rubber Company.
Heerlen. Holanda.
belecida em Gerlafingen. Suíça.
TERMO
1;7.438
Local; Estados Unidos da América.
Pontos característicos: 'Processo de
Pontos característicos de: "ProcesTítulo: Estabilização de poli-urepreparação de formaldeído muito puat
de
8
de
Março
de
1961
so
e dispositivo para misturar líquiUnas.
ro" — Privi:égio de • invenção.
1.0 — Um processo para 'obtenção
Requerente: Bird /sgachine Com1.0 — Processo de preparação de dos com gases" . — Privilégio de in•
Are uma elastomero de poli-uretana pany.
formaldeído muito 'puro; que. por si venção.
,estabilizado pelo qual se fazer reagir
Local: Estados' Unidos da América. só.- não tende a formar produtos de
1. 0 --a Dispositivo' Pará Misturar
uni composto que contém hidrogênio
Título: Aparelho para separação polinierização de baixo peso Molecular, continuamente líquidos com gases' sob
,.reativo tendo um peso molecular de. de partículas sólidas e bolhas de . gás por decomposição térmica de compos- pulverizacão do líquido no gás,
aproximadamente, 700 a 6.000 com de suspensões líquidas.
tos, consistindo substancialmente de racterizado- por duas superfícies entre
I.° o- Aparelho _para separar parti- formaldeido e água e/ou de m'eura si convergentes, móveis Unia na direoíruma . quantidade.- aproximadamente,
equivalente de um poli-iso-cianata cuias. sólidas e bolhas de gás' de suas de Sais compostos. " 'caracterizado pelo ção da outra, ea formando. em um
orgânico, para formar um elestomero suspensões líquidas e compreendendo fato de se efetuar, a decomposição, tér- canal de fluxo para o gás. um
• estrei
de pOli-uretano, • se aquece o pro- uma câmara tendo uma seção trans- mica na presença de uma substância:
rrenrverset e'tertivel-tamenodsçã
duto de reação citado' para _ produzir versal substancialmente circular e uma a qual. nas condições de reação, tem pelo movimento relativo , das :amara.
o estado de cura desejado. caracteri- parte final -cônica, uma entrada (16) uma volatilidade muito baixa e Mos- Sies, e por Oraãós 'adutores que distriizado por fazer a reação do citado disposta tangencialmente com relação tra uma reação ácida, ou de uma buem'. o liniy ido.'atrovés de, asa° me.
composto que contém hidrogênio com it citada câmara adjacente e uma misture de- tais SubStânciaS, excetuan- 'nos: uma abertura; eM forma de pe
o citado dl-Lao-cianato. na presença extremidade da mesma afastada do do-se o pentóxido de fósforo. ,
lícula sôbre. pelo menos, uma das su
de um fenol substituído tendo uma vértice da citada parte cônica para inFi aahreare. a - .depositante reivindi- aerf ;cies convergentes.
constante de lontização de, pelo me- troduZir a citada' sasparr'll no citado ca. de neArdo .écan a 'Convencão In.
Uns total de 10 ~o*
nos, Uma almofada de gás pressurado
tendo uma projeção, pelo menos, dependente debaixo do. fundo do veículo
a limitando o espaço debaixo do ,veícuia. dispositivo para fornecer gás sob
pressão a pelo menos uma abertura
de abastecimento em um lado da projeçã o, em pelo menos uma abertura
de recuperação situada no outro lado
da projeção e dispositivo, para induzir
tuo fluxo de gás através da abertura
dé recuperação; o gás fluindo debaixo
da projeção formando e contendo
com a projeção, a almofada de gás
pressurado, em pelo menos, parte do
gás então fluindo para dentro da abertura . de recuperação, o perfil em corte vertical em relação aquela parte
de sua periferia associada com cada
abertura de recuperação. sendo tal, que
o gás fluindo debaixo da projeção, daquela parte de sua periferia, é obrigada a seguir o perfil mediante o efeito "Coanda", o gás recuperada recircalando através do -dispositivo de abastecimento de gás sob pressão.
asais 15 pontos caracteSeguemrísticos.
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MARCAS DEPOSITADAS,
Publ1ea4a feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
L correr c prazo de 60 dias para o 'deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Karalonal ' dai Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n° 663.958, de 30-9-1964
Termo n.° 663.963. de 30-9-64.
Classe 35
Manoel Antonio Vitorio
José de Amorim
Para distinguir: couros e peles preparadas ou não, camurças, cromos, vaNOvo Hamburgo..
Pernambuco
••
quetas, pelicas e artefatos dos mesmos: almofadas de couros, arreios,
.
bolsas, carteiras, caixas, chicotes de
PUPILA
ááLiWA
couro, ' capas para álbuns e para livros,
guarnições de couro para automóveis, indàstria brasileira
indàstria brasilelra
malas, maletas, porta-notas, porta-chaves. porta-blocos, porta-fiqueis, pastas,
Classe 36
Classe 42
receas, selins, sacos para viagem, saCalçados em geral .
Aguardente de cana
colas, saltos, solas e solados, tirantes
Indústria Brasileira
para arreios. valises
Termo n° 663.959, de 30-9-1964
Termo n.9 663.964, de 30-9-64
Classe .48
Classe' 36
CIAG — Câmara Comercial In Iustrial
José de Amorim
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. Para distinguir: Artigos de vestuários Administrativa da Guanabara Ltda.
tratos, água de colônia, água de touca- e roepas feitas em geral: Agasalhas
Pernambuco
Guanaoara
dor, água de_ beleza, água de raiana, aval/tais, alparcatas. anáguas. ousas.
água de rosas, água de alfazema, água botas, botinas, blusões, boinas, baba.
para barba, loções e tónicos para os douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
CIAG
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- pinas. casação, coletes, capas. chales.
fixadores,
cosméticos,
dolina, "batons",
cactecols, calçados, chapéus. cintos
de penteados,• petróleos, óleos para os cintas, combinações, carpinhos, calças.
Classe 50
cabelos, creme evanescente, cremes gor- da senhoras e de crianças, calções, cal• Para distinguir; Impressos para uso em;
durosos e pomadas para limpeza da ças. camisas, camisolas, camisetas, cheques, duplicatas:. envelópes, faturas.
pele e "maquillage" depilatórios, deso- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, nótas promissórias, papel de correspondorantes, vinagre aromático, pó de arroz saias, casacos, chinelos, dominós, achar. dência e recibos, impressos em carta• talco perfumado ou não, lápis para pes. fantasias, fardas para militares, co. zes, placas, tabuletas e veiculos, bilhepestana e sobrancelhas, preparados para legiais, fraldas, galochas, gravatas, gortes impressos
embelezar cílios e olhos, carmim para ros. logos de !ingeria, jaquetas. laqtes
o rosto e para os lábios. sabão e creme luvas, ligas, lenços. mantõs. meias.
Termo no 663.960, de 30-9..1%4
para barbear, sabão liquido perfumado maiôs, mantas. mandrião, mantlhas. paEditésra Indicador Náutico Ltda.
ou não, sabonetes, dentifrícios em p6, letós. palas, penhoar, pulover. pelerinas.
São Paulo
pasta ou líquido; sais perfumados para peugas, ponches, polainas. pilaram, pu.
banhos, pentes, vaporizadores de perfu- nhos, p erneiras, quirnonos, regalos.
me, esávas para dentes, cabelos, unhas, robe de chambre, roupão. sobretudos,
1 INDICADOR NÁUTICO
4
• cílios; dum de louro, saquinho perfu- sus p ensórios, saldas de banho, sandálias,
Classe 42
(1.
mado, preparados em pó, pasta, licita- st,rteres. shorts, sungas. stolas ou siadas.
' Aguardente de cana
Classe 32
do e tijolos para o tratamento das unhas talar, toucas, turbantes, ternos, uni.
Uma revista
formes e vestidos
lssolventes e vernizes, removedores da
Termo n.° 663.965, de 30-0-64
cuticula; glicerina perfumada para os
Classe 44
Nilo Pereira Leal
Termo n° 663.961. de 30-9-1954
cabelos e preparados para descolorir Fumo em tolha, em corda e em -rólo Só — Consertos Eletricidade Ltda.
Pernambuce
unhas, cílios e pintas ou sinais artifi- turno picado. desfiado e migado acon
Guanabara
ciais, óleos para a pele
dicionado em latas, pacotes e quaisquei
PITIÁ
Termos ns. 663.952 a 663.957, de autros recipientes adequados. charutos
cigarros' cigarrilhos e cigarros de r,s.
O 0
Formen Modas para Homens
lha; artigos paar fumantes. a saber
.indàstria brasileira
otteiras. cachimbos, cachimaos orientais , indústria brasileira
São Paulo
Inarquilehl. boquilhas, carteiras, cigar
',.asse 42
reiras paro cigarros e bolsas para fumo
Aguardente de cana
:atasse. 8
palha para cigarros
Para distinguir: Aparelhos para fins
Termo n.° 663.966, de 30-9-64
Classe 48
úteis, Instrumentos científicos e apareJoaquim Francisco da Silva
Para distinguir: Perfumes, essências, ex. lhos didáticos, aparelhos elétricos em
tratos, água de colónia, água de toucaPernambuco
geral. acessórios de aparelhos elétricos,
dor, água de beleza, água de quina, aparelhos de alta tensão, anemómetros.
água de rosas, água de alfazema, água antenas, alto-falantes, acumuladores as.
para barba, loções e tónicos para os
piradores, aquecedores, bobinas. balcões
ÁGUIA DE OURO'
Ind.Braoileira
cabelos e para a pele, brilhantina, ban- 5rigorificos, barómetros, batedeiras padolina, "batons", cosméticos, fixadores, ra líquidos e massas, chaves autornati- Indústria brasileirsil
de penteados, petróleos, óleos para os cas craveiros elétricos, cámaras frigocabelos, creme evanescente, cremes gorClasse 42
aurosos e pomadas para limpeza da rificas. chaves de alavancas, dials, enpele e "maquillage"; depilatórios. deso. ceradeiras, esterilizadores, ferro elétrico Pare distinguir: Aguardentes, aperitt•
Classe 13
dorantes: vinagre aromático, pó de arroz para solda, fogões e fornos elethr4ts, vos anis, binar, brandy, conhaque, terAbotoaduras para punhos. áçplas ma e talco perfumado ou não, lápis para geladeiras, interruptores, liquidificado,. vejas fernet, genebra, gin, kumel, licotinhas lapidadas aainetes para aclamai pestana e sobrancelhas, preparados para reta maçaricos, níveis d'água para cal- res, nectar, punch, plmperznint, rhunt,
vestuarios. de 'betai precioso. apita embelezar cílios e olhos, carmim para deiras, prumos, plugs, pantômetros, re- sacos de. frutas em álcool, vinhos, ver.
qui.
precicso ou suas imitações, anéis dt o tosto e para os lábios, sabão e creme sistências, registros para vapor, relays, istith, vinhos espumantes, vinhos
'
nadas,
whisky
reatores,
tomadas,
transformadores,
terodorao balangandans, berloques, hrin para E..rbear. sabão liquido perfumado
coa boches colares. contas de marna ou não, sabonetes, dentifrícios em pó. mômetros, telescópios, voltímetro. -nal. - Termo ri.° 663.967, de 30-9-64
valas de redução e ventiladores
ou pedras reciosas ou semareciosas r pasta ou liquido: sais perfumados para
Manufatura de Chapéus São Jogo Ltda,
suas imitai,ões usadas como aduriam banhos, pentes, va p orizadores de perfuTermo n.° 663.962, de 30-9-64
Pernambuco
me:
escOvas
para
dentes,
cabelos, unhas,
ou na comarcão de bijouterias. conta
J. TSalles 1 , Cia.
tes de uso mdivtclual ara adorno dia e cibos; dum de louro, saquinho pariuPermarasa•
mantes 'apidados esmeraldas lapidadas modo. preparados em pó, pasta. ligui810 J01•
mealhas com . arito oulea -as saras do e tijolos para o tratamento das unhas.
SA0 CRIàTOVAM
serradas topav. lapniad," turinalinas dl:solventes e vernizes, removedores dia 1
indústria brasileira\
eaticula; glicerina perfumada para osi indústria brasileira
!ripa:lides e rumine:tas lán-dadaa
rabelos e preparados para descolori,
Classe 23
unhas, ci l ios e pintas ou a i— is artifil
Classe 27
Classe 42
Tecidos em geral •
Chapéus de palha
Ciais, óleos para a pele
Vinho cemposto de jurubeha
Termo n° 663.951, de 30.9-1964
Américo. JoJsJéJ Jda Silva
Guanabara

UNE

rmen

Termo a.' 663.965, cie 30-9-64
Jose Capitulino da Silva
Pernambuco

'

4

Termo n.° 663.974, , de 30-9-64
Mead Johnson Endochanica Indústria
. Faz daceutica 5. 'A.

Termo 119 663.980, de 30-9-1964
Quitanua e Mercearia Araxa Ltda.
Civanabara

POLIPLEX COM FLUúR

Q UIT ANDA E

Mead Johnson Endochtrnica

MERCEARIÀ

São Pauleè

t Industrie draseeira
.
Classe 42
Vinho composto de luruheba

'a

Termo n ° 663.969. dl- .. 30-9.64
I . S queira Freitas

•!.:. P''

Pernambu .:o
1 ff
)!

%>*(à
a;

çj‘.•

Classe • d.
Um produto ta.cnacéuuto indicado nas
:dipovidminoses e cari:amas minerais

•

Termo n° 663.976. de 30-9-1964
Manufaturd de Brinquc..:os Estrela
Som& dade Anônima
São Pau o

Ç4,0
,

Classe 41
Cate torrada e moído
'. Termo n•° 663.970. de 30-9-64
Ind. e Com. Luis Mendes Ltda.
Pernambuco
•

HOTEL ATLÂNTICO
o

Indústris: brasileira
.
.
Classe 49
Brinquedo (pintinho com chapéu)
Termo e 663.977, de 10-9-1964
Manufatura de Brinquedos Estréia
Sociedade Anônima
São Pau.o

DA BARRA

oo3.981, de 30-9=1964
.
Limai-idearia

./-ILnel da Ilha Ltda.

-VIATUR
Classe 50
Para d stinwur: Apólices, etiquetas.
proseetos publicakões em revista relaciona las com operação bancárias impressos em' geral. talões de cheques e
talões de recibos
Termo n.° 663,972 de 30-9-64
Viacão He1vetia Ltda.
c. 7io Paulo

HSLNITIÁ
'Classe .50
Impressos em geral • da requerente. papéis de cartas. envelopes, cartões, passagens bilhetes. recibos. notas. taturas * duplicatas. cheq, les. notas de
1
despachos
•Termo n.° 663.973, de 30-9-64
Jereza — Santa Hekna Modas Ltda.
Guanabara
e•

7-ehoem.
C l asse 36
Moca á tiara hoinens, senhoras. crianças,
°bichos para uso e adornos pessoal.
ebietos pára decoração e . artigo de
couro e plásticos e tecidos om geral

Termo n° 663.958, de 30-9-1964 •
Cia. Lula .
João Slaviero
R o Grande" do Sul

........

HOTEL
DA OU

reN11

Liame .33
Titulo de Estabelecimento
Termo CIU 663.983, de 30-9-1964
Hotel Atlantiá da Barra. Ltda .
Guanabá a

industrie, luaslieira

-••
...........
ados.co

...........
luso

•

Classe 42
Vinhos

Termo n° 663.989 de 30-9-1964
João Slaviero j Cia. Ltda .
R'o . Grande do Sul

Glas.se 3.3
ritulo de Estabelecimento
rermo n° 663.984. de 30-9.1964
Bar e Restaurante .
da Barra Ltda.
Guaabara

BAR E REST 41JRANTE

Classe 41
Café torrado e moido

Termo ti." 663,971, Ir 30-9-64
Viação e Tnr~ic Ltda.
,Viatur
'São Pau ,0

•

1 á•uio

•
Classe 21
Peças e acessórios para veículos aut..r.
motores
-

CRUZEIRO DO SUL

.ti
FL

Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira

Classes: 11 — 42 — 43
Titulo de t;stabelecunenio

Termo n" 663.975, de 30-9-1964
Mead Johnson Endocrimica Indústria
Farmacêutica S.A.
São Pau'o
•
Classe 41
Um produto alimenticio indicado como
suplemento vitamsnico

.Ç.9"e?

Têrtno n° 663.987, de 30-9-1961
Mecânica Universal Ltda. -

ARAXA

Industria Farmaceetica S. A.

Ei.

Fevereiro de 1965

DUM) OFICIAL (Seção III)
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FLOR DA BARRA
Indústria Brasileira
Classe 49 ".
Brinquedo (cachoro com osso)

Classes: .41 — 42 — 43
Titulo de Estabelecimento

Termo n9 663.978, de 30-9-1964
Confecções Washington Ltda .
Guanabara

Termo no 663.985, de 30-9-1964
Editora Bandeirante de Publicidade
Limitada
Sáo 1-.3 a9 o

WASIOGTON

Classe 42
Vinhos
Termo ri, 663.990, de 30-9-1964
Companhia de Fumos Santa Cruz
RIO Grande do Sul

Editora Bandeirante

Roupas feitas para homens senhoras
e crianças
Termo no 663.979. de 30-9-1964
Bar e Restaurante e Balneário Pedra
-da Onça Ltda
Guanabara

BAR, RESTAURANTE

Classe 32
Publicáções impressas
Termo ri° 663.956. de 30-9-1961
PERT - r'rojetos e Estudos . para
Raciona:,zação do Tabaltio
Guanabara

E BALNEÁRIO

—•i

4.<1.))

NP"'

•Ciasses: 41 — 42 — 43
• Titulo de Estabelecimento
Têrtno n° 653 982, de 30-9-1964
Center Lanches Ltda.
Guanabara

•CENTER LANCHES

Classes: 41 — 42 — 43
Titulo de Estabelecimento

1/1~~~111111111101ffler

b(

PEDRA DA ON C A

<

e LIJSC

•

,ziga-ros

Termo et° 663.991 de 30-9-1964
N/1,.:~ R Gonçalves & F l lhos Ltd?
i‘ir'naq (eras

*5," c••sk,
•

1.HINMIN.70,1

C,.fr

(2`°
11
Nome

Clvl

C.a fé

Quarta-;eira 10
Têrmo .n° 663.992, de 30-9-1964
Confecções Joshekne Ltda
Guanabara

Joshellene
Indústria Brasileira
. . .

Classe 36
Pata distinguir: Artigos de vestuários
e roapas teitas em geral:
aventais. alparcatas. anáguas, • blusas.
botas, botinas. blusões. boinas. baba
douros. bones. capacetes. cartolas. cará
ouças. casação. coletes. capas, chalea
caabecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. ca .
ças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
saias casacos, chinelos, dominós. achar.
pea fantasias, fardas para militares, totraldas, galochas, gravatas. gor.
ros logos de lingerie, Jaquetas, lumes
lusas. ligas, lenços. mintõs meias
tnaalls. mantas. mandrião. mantlhas, pa
leras. palas penhoar, pulover palermas
peagas. ponches. polainas, pijamas pu
nhos. perneiras. quirnonos. regalos
robs de chambre. soupãu. sobretudos
suspensórios. saldas de banho sandálias
turrares. shorts. sungas. stolas ou alacks
tu i er. toucas: turbantes, ternos. uni
. formes e vestidos
• Têrmos na. • 663.993 a 663.996, de
30-9-1964
• Lojas Mineiras S.A. L. Loinisa
Minas Gerais

J1 ARIO

OFICAAL (Se.o

para máquinas de ' escrever. grafites
para lapiseiras. goma arahica„ 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,
mata-gatos, porta-tinteMos, 'porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéia,
percevejos para. papéis, perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, stencils
para miineogratos, tintai e tinteiros
Classe 26
Cassa 43
Artefatos de madeira em ge sala ArmaPara distinguir: aguas artesianas. águas ções - para balcões e para vitrinas inde mesa, bebidas espumantes sem aicoo '
clusive lambris
gasosas, gerger-ate guaraná, refrescos,
Classe 10
sifões, soda aimonada e xaropes
Moveis ar geral de metal, vidro, de
'aço, madeira, estofados ou não. incluTermos as. 663.997 a 664.000, de
sive móveis ara escritórios: Armários.
30-9-1964
armários para banheiro e para roupas
Labor-Lenho Indústria e Comércio
usadas, almo‘adas -acolchoados para
Limitada
móveis, bancos, balcões, • banquetas.
São PadU
bandejas. domiciliares. berços. biombos
cadeiras, caminhos para chá e -caie
conjuntos para dormitórios. - conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços. jarthrn e praia
soniuntos de armários e gabinetes para
;opa e cosinha. camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço; caixa
I de rádios, coldiões, colchões de Molas
.fispensas. do/tabas div-ins. discotecas.
de madeira. espriguiçadeiras escrivant
nhas estantes. guarda -roupas, mesas.
mesinhas. mesinhas para radio e televisão. mesinhas para televisão, molduras
cara quadros, porta-retratos, poltronas
can troa as-ea mr s prateleiras pot ta -cha
°MIS, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Classe 16

tratas; torradas. tapioca. tâmaras talha
eina tremoços,. .tortas. tortas para ali
mento de animais e aves. .orrões,
toucinho e vinagrp
Classe 12,
Aguardente, ama, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, binar. cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; ‘ernet, genebra gengibirra.
gin, gingar: kirsch. kummea. licores,
maarsquinhos; nectar; piperinitn, penabem rum; suco de frutas com álcool:
vinhos, vodka e st bisai

Para eastinguir: Materiais para constru
:ões e decorações: Argamassas. argila
:reta. azuleios batentes. balaustres. blo.
LOMISA
-os de cimento, blocos ara pavimenta
:ão. calhas cimento, cal. 'cré. chapas
,solantes, cáibros, caixilhos. colunas
— Classe 32
Chapas para coberturas caixas daqui
Albuns; lortiais;. publicações cru geral.
programas radiofônicos. programas te- saixas para cobertuas: caixas dágua.
levisionados. peças teatrais e cinema- sa xas de descarga para etixos. edifica.45eS remoldadas. astuciem, emulsão de
gráficas; revistas.
lase asfáltico estacas. esquadrias estru•
Classe 41
aletria. ' alho aspargas uras metálicas para construções.' lama
Alcachofras
açúcar alimentos miar animais amido - -at de metal. ladrilhos, lambris. luv-as
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta bate contra trio t 'calor. manilhas, mas
arroz atum. aveia avelas. azeite azai
i unçaci lageotas, material Lsotortas banha.. bacalhau: batatas balas sas par revestimentos de paredes. mabiscoitos. bombons bolachas baunilha deiras para construções, mosaicos. procafé em caS r em gra°. _camarão. canela
dutos de base asfált co. produtos para
ca,eilos. rações balanceadas para sim
cornar impermesibilizantes as argamasem pati e em pó cacau. carnes. ..cfá
caramelos. chocolates, confeitos, cravo sas de 'cimento e cal, hidráulica, pedra
cereais. cominho. creme de leite, cremes pilho. produtos betuminosos impermea'silizantes. líquidos ou sob outras formas
alimenticios croquetes, compotas ,can: mira revestimentos e outros como nas
aica coalhada. castanha, cebola. condi. construçõe& pesa anu, placas para pamentos p ara alimentos. eolorantes vimentaçâo, peças ornamentais de cichouriços. dendê doces. doces de Ira
mento* ou gesso para tetos, e paredes.
tas es p inafre, essências alimentares. em aapel para forrar casas, massas andDadas ervilhas. afixavas extrato de co
construções, parmate farinhas alimentiCias. lavas. fé latidos para uso nas
gastas.
portas,
portões,.
pisos, soleiras
farelo.
fermentos.
feijão
ab.
tIOCOS.
CU l
figos !Moi,. frutas Sécas ' naturais e cris- cara portas, tijolos, tubos de concreto
talizadas: pricose, goma de mascar. gos t elha. tacos, tubos de ventilação, tazduras granulos. grâo de bico, gelatina guta de cimento vaaas, vigamentos e
vitrós •
gotahada. geléias. herva doce. herva
mate. hortaliças, lagostas. lingeas. leite
•
Classe 17
condensado. leite em pó. legumes em
Artigos para escritório, almofadas para
conserva. lentilhas linguiça, louro, mas carimbos. almofadas . para tintas, abriaos alimenticias mariscos, manteiga
cartas, arquivos, borrachas,
margarina. marmelada. macarrão mas- dores de
berços para mataborráo, borrachas para
sa do tomate. mel e melado. mate. mas.
colas, brochas para desenhos, cofres,
sa g oara• mingaus. molhos. • moluscos
moaárria. 'mortadela nós moscada. no. canetas, canetas tinteiro, canetas para
de papel, carbonos,
zes óleos comestíveis. ostras. ovas desenho, cortadores
carimbos..carimbadores,
cola para papel.
paca pinos orlinés pimenta. pós para
padins • pickles. ;rixas presuntos. na coladores, compassos, cestos para cortêt. netit-pois nstilhas. pizas. pudins respOndência, desenhadores, • duplicado.
nia dna rações; balanceadas para sai- res datadores. estofos para dasenhos,
na.s renumiões, sai sagu. sardinhas estalos para canetas. e s to ; os com minas.
r'"^tris
ia idiaches salsichas. salames. sopas en esouaríros . esfolo ,, r , r ,
lar idas, sorvetes, sucos de tomates e :fe estilctes para pap 4i s. l asa l i s es Fitas

Têrmos as. 664.001 a 664.004, de
30-9-1964
Labor-Lenho Indúst s ia e Comércio
Limitada
São Pau`o

tiCace4 -
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berços para 'matabõrião.. borrachas para
k Jlas, - brochas para desenhos, cotrea
canetas, canetas tinteiro, canetas para
,iescritio, cortadores de papel, carbonos.
caranbos, carimbadores, cola • para -papel.
~dores, 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, 91-afites
para lapiseiras, goma arábica. grampeadores. lápis em geral, lapiseiras, masuinas para apontar lápis, minas p
grafites, minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. maquina de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, partacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para . papéis. perfuradores,
réguas. raspadeiras de borrões, siencils
para mitheógrafos, tintas e tinteiros
Classe 26
Artefatos de madeh a em geral: Armações para balcões e para vitrinas inclusive lambris
Classe /()
Para diatinguir móveis em geral de metais, vidro ou madeira-. - estofados ou não,
armários, almofadas, acolchoados, para
móveis, bancos balcões, banquetas. berços, biombos, cadeiras conjuntos para
sala de jantar e de visitas, conjuntos
para terraços, jardim e praia, camas,
cabides, caixas de rádios, colchões: dis.
pansas. conjuntos de armários e gabinetes para copa e cozinha, divisões. dlvaris. discotecas de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, mesinhas para máquinas de escrever, mesinhas,
para tonógratos, molduras para quaáros, porta 'retratos, poltronas, prateleiras, porta chapéus. vitrines e travesseiros
Terimo no 664.005. de 30-9 1964
' (Prorrogação)
Gani Penni, Ancienne Maison Perria
Freies 8 Cie.
França

Classe 16
Para distinguir: • Materiais de a anatruçaea e decorações: Argamassas., argila
areia azulejos. garantes. balaustres. blo
cos de cimento. bloros para oavimenta.
Classe 35
ção calhas. citnedo. cal. crè, chapas
Luvas
caibros.
caixilhos:
calinas.
isolaitss
a
.para
coberturas,
caixas
taora.
Têrmo tas 664.006, de 30-9-1961
cha pa
caixas para coberturas. caixas dánua.
(Prorrogação)
etixos
edifica
s
caixas de descarga para
T.D. Shepherd 6 Co.
ue,
emidsoo
de
Oca premoldadas. estu q
França
base asfáltico. estacas. esquadrias, estria
taras metálicas para construçõea lama
Ias de nadal, ladrilhos. lambris, luvas
de junção, laços, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções, mosaicos, gro.
dutos de base as(áltico. produtos para
tornar impermeabilizante s as argamassas de cimento e cal, hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, imperMeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções , persianas. placas para pavimentação. aças ornamentais de ciClasse 42
mento ou gesso ara- tetos e paredes
Aguardente
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, par.
Temo n° 664.007, de 30-9-1984
quetas. portas, portões,. pisos, soleiras. Rexall Drug And Chemical Company
Estados Unidos da América A
para portas, tijolos tubos de concreto.
relhas, tacos. tubos de ventilação. tanques de cimento,
vigas, vigamentos e
_.vit

MEDINALER-BRON

Classe 17
Artions rara escritório, almofadas para
Classe 3
almolaclaa para tintas,. abride cartas.' arquivos, borrachas, Medicação para a terapia por Inalaçao
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Termo no 664.008, de 30-9-1964
Laboratódos Burrougrs Wel;çoine
Brasil S.A.
São Pau'o

PARDILATE

Termo n° 664.012, de 30-9-1964
Dehydag Deiits..he Hydrierwerke
G. M. B. H.
Alemanha

TEXAPON

Classe 3
Classe 1 ubstâncias e -preparados farmacêuticos Para distinguir. Azul da pérs a. azul
para a prevenção e tratamento
ultramar, alunnnio em pó para pintura,
doenças cardracas
acido aiumen, agua oxigenada
a
agua raz, alcool para tais industria s
Térmo n° 664.009, de 30-9-1964
alvaiade. anta -corrosivos, acido arséni(Prorrogação)
co. orilhanintes a óleo. bromoreto de
Evaus Medical Ltd,
amônio, mero:natos, cioceio de soei o,
Inglaterra
cloreto de amônio •cloreto de potassio
carbonato de soca), co:antes para ..so
na indústria mineral. creosoto para - In.
chistria, carbonato de magnesia, cloreto

o

o

41,

•„

Classe 3
ub St ãncia química preparada para ser
:Aisada na medicina ou na farmácia
'Térmo no 664.010, de 30-9-1964
'
(Prorrogação)
Etelberto Albuerne Bravo
Espanha

de z nco, cio,eto de cálcio esmaltes,
goma - laca preparada, g licerirsa .para uso
na indústria. tnposoltito de sódio, Iodo.
reit, de anu-imo. idrosoltito. bica, massa
á base. de óleo para t orres,f.o de p ntu•

ras, nitrato, 61,‘os otassio de sódio.
potassio para uso na indkstria. secantes
para tintas, sais de arsenico usados na
indústria, sultatos, t ntas tintas a alcooi,
vernizes e alcool
n° 664.013, de 30-9-1964
Inge.nierus, Büro • Kort
Alemanha

TUBEIRA KORT
Classe 21
Tuheiras
Termo no 664.014, de 309-1964
(Prorrogação)
Société des PisquesTj Poudres
a Souder
França'

Classe 41
Conservas de pescados •
Termo n° 664.011 de 30-9-1964
Matei,
ustados LinidCis da América

BARBIE
Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários

e roupas feitas em geral: Agasalhos.

01"

aventais, aiparcatas. anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba' (touros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casação. coletes, capas, chales
tachecols. calçados, chapéus, dntos
aintas, combinações, carpinhos, calças.
k senhoras e de crianças, calções. :alças. camisas, camisolas, camisetas.
' suecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
salas, casacos, chinelos. dominós. acharpesa. fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas. gravais. gor," voe. logos de lingerie, lacmetas. laquês,
•Luvas, ligas, lenços. manhãs, meias.
-maiôs. mantas, mandrião, tnantlhas. paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinaa.
laeugas, ponches, polainas, pilarnas.
egalos.
-dum, perneiras, quimonos.
trobe de chambre, roupão, sobretudos.
,atuapensórios. saldas de banho, sandálias,
itmeteres, shorts, sungas. stolas ou slacks.
-tuim', toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
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Têrmo "n° 664.018, de 30-9.1904
S.A. Jornal do Brasil
Guanabara
•

VIVA /0 :RIO
,
-corri

O jg

Tèrmo 11.9 664.023: de 30,944
Instituto Vital Brazil S. A. (Casem
de Pesquisas, Produtos Químico' e
Biológicos),
Rio de Janeiro

&em - Vitat

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agencta,
anuários, álbuns imressos, boletins, caIndústria Brasileira
tálogos, edições impressas, revistas, orgãos de publicidades, programas radiofónicos, rádio-televisionados, peças teaClasse 3
trais e cinematográficas, programas cirUm
produto
farmacêutico
indicado no
censes
tratamento das síndromes desinteriformes
e suas manifestações
Têrmo n° 664.019, de 30-9-1964
(Prorrogação)
Tênno n.° 664.024, de 30-9-64
Pierre Paul Placide Astier
(Prorrogação)
França
Laboratório Anemiotõnico Ltda.
Pernambuco

LYXANTHINEI

PRORROGAÇÃO
Classe 3
Produtos farmacêuticos
Termos ns. 664.020 a 664.022, de
30-9-1964
(Prorrogação)
Otis Elevator Company
Estados Unidos da América •

OT1•S

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado nas
dismenorrélas e suas manifestações

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Tênno n.° 664.025. de 30-9-64
integrantes: Aros para bibicletas, auto- Aplicap — Aplicadora de Capitais de
móveis, auto-caminhões, aviões, amorDesenvolvimento Ltda.
tecedores, alavancas de câmbio. braços.
São Paulo
breques, braws pura veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas,- cami.
nhonetes,, carros ambulantes, caminhões
APLICAP-APUCADORA DE CAPITAIS
carros, tratores, carros-berços, carrosDE DESENVOLVIMENTO LTDA>
tadq,ues, carros-irrigadores, carros, carroças. carocerias, chassis; chapas circulares para veículos. ccbos de veículos
Nome 'comercial
carrinhos para máquinas de escreves
corrediços, para veículos. direção, desliTermo n.° 664.026, de 30-9-64
gadeiras, estribos, escadas ' rolantes, elevadores para passageiros e para carga, Aplicap — Aplicadora de Capitais de
Cki..ss" 5
Desenvolvimento Ltda.
manivelas, navios, ónibus. para-choques,
Chapas, pequenas barras para soldar motocicletas, motocargas, moto_ furgões
São Paulo
.
e soldas
engates
para
carros,
eixos
de
direção.
•
freios, fronteiras para veículos, guidão
Termo n° 664.015, de 30-9-1964
Rexall Drug and Chemical Company locomotivas, lanchas, motociclos, molas
para-lamas, para-brisas, pedais, palites
Estados Unidos da América
INDUSTRIA
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo&
rodas para veículos, selins, &leia" tirantes para veículos vagões, velocipeClasse 50
des, varetas de controle do afogados' e Para distinguir: Papéis de cartas, enClasse 28
acelerador, tróleis, troleibus, yuan' de velopes, cartões comerciais e de visitas,
•
Recipientes plásticos para uso domécarros, toletes para carros
faturas, duplicatas, recibos, letras de
evo e outros utensílios plásticos para
Classe 8
câmbio, notas promissórias, placas, leuso doméstico
Equipamentos de chaves de ligação e treiros, luminosos, memorandos, cheques
dispositivos elétricos de sinalização vie carnetes
Têrmo n° 664.016, de 30-9-1964
suais e auditivos, usados em conexao
Glaxo Laboratories Limited
com elevadores, elevadores domésticos
Têm° n.° 664.027, de 30-9-64
Inglaterra
ou caseiros, escadas movediças, guin- Aplican
Aplicadora de Capitais de
dastes e planos inclinados
Desenvolvimento no Norte e Nordastes
Classe 6
Ltda.
Motores elétricos, geradores elétricos,
São Paulo
guindastes e partes • integrantes dos
mesmos, guindastes para altos fornos,
APUCAN- APUCADORA DE
Classe 2
guindastes para munição, condutores
Vacinas veterinárias
CAPITAIS DE DESENVOLVIMENT(
sem Sim, polias de tração, carcassa para
Têrmo n° 664.017, de 30-9-1964
DO NORTE E NORDESTE LTDA.
máquinas, corôa, magnete) do freio,
Glaxo Laboratories Limited
polia do freio, motor, mancais do eixo
Inglaterra
da polia cavalete do mancai externo de
Classe 3'
tração, sem fim, cavalete do freio e
Vacinar humanas
Nome comercial
base

'APLICAP

'CLOSTRIN

r'
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Termo n.° 664.028, de 30-9-64
Aplican — Aplicadora de Capitais de
Desenvolvimento no Norte e Nordeste
Ltda.
'
São Paulo

Termo n.° 664.034, de 30-9-64
Laboratórios Noli S. A.
Rio Grande do Sul

Lab oratórios

'Non

rAPLICAN
Classe 50
Para distinguir: O timbre da requerente, a ser usado em todos os papeis de
correspondência e contabilidade, inclusive contratos, cheques, debenturea,
EiSes, apaces,• dulicatas, notas promissórias, letras de cambio e recibos

Nome comercial
Termo ti.° 664.035, de 30-9-64
Laboratórios Noll S. A.
Rio Grande; do Sul
•

Termo n.9 661.029, de 30-9-64
Fábrica de Calçados Nejaco S. A.
Rio Grande do Sul

. ''s
"41aRkeiti4BE8t.L.R"
Nome comercial
Termo n.° 664.030, de 30-9-64
Fábrica de Calçados Nejuco S. A.
Rio Grande do Sul
.FAORICATWCALCAPO~
,ts•

Indátria Mrasileireb
Classe 2
Medicamento de uso veterinário contra
a coccidiose dos pintos, perusinhos, cólera das aves e tifose aviária
Termo nd 664.036, de 30-9-61$
Laboratórois Noli S. A.
Rio Grande e. sul

PORTO At CGR It" G.*)_

Classe 36
CalçadoàTermo n.°' 664.031, de 30-9-64
Hepner Propaganda Ltda. Rio Grande do Sul

HEPNER
PROPAGANDA
LTDA.
Nome comercial
Termo n.9 664.032. de 30-9-64
Hepner Propaganda Lida
Rio Grand,- 'to Sul

e ner
p

WhIria

Ind6tria Mraellóira
Classe 50
Para istinguir Impressos para uso em:
cheques, duplicatas envelópes, faturas,
notas promissórias, papel de correspondncia e recibos, impressos em cartazes,
placas, tabuletas e veículos, bilhetes
i apressos
Termo ri.° 664.037, de 30-9-64
Laboratórios Noli S. A.
Rio Grande do Sul

.2atsuaa-a.

e'asse 2
Classe 50
Para distinguir' Substâncias e preparaPara distinguir: Papéis de cartas, en- ções quimicas usadas para fins veterinávelopes. cartões comerciais e de visirios, biológicos e quirmotcrápicos
tas. faturas, duplicatas, recibos, letras
Tênmo n.* 664.038, de 30-9-64
de câmbio notas promissórias, placas.
Laboratórios Noli S. A.
letreiros, luminosos. memo-andos, cheRio Grande do Sul
ques e carnais
Têm) n.° 664.033. de 30-9-64
Tosara Mernvo Marave
Paulo . •
-

e

Termo n.° 664.039, de 30-9-64
Noronha S. A. Produtos Químicos
São Paulo

NORONHA S/A
Produtos Químicos

(INDUsTRIA BRASILEIRA

N fANA 281 ,

(Seção Ill)'

FUNDIÇÃO MAR TINEZ
naçse 33
Titulo de estabelecimento

PINOLI "B"
BUSILZatá

Classe 2
Para distinguir: Produto contra mlases
e bernes de tódas . as espécies animais
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tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breq. ies. brasas ara veicules, bade.
tas, carrinhos cie mão e carretas. caminhonete 3, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores catou berk os, carrostanques. carros-Irrigadores carros carroças, carrocerias, chassis. chaas circulares para vetculus cubos de vetculos

carrinhos para maquinas de escrever,
oarrediços, para vetculos, clarek tto. 4.esligadetras, estrabos, escadas rolantes)eleNome comercia!
vadores para passaaearos e. para 'carga
engates para carros, eixos de dirççào.
Têrmo n.° 664.040. de 30-9-64
Noronha S. A. Produtos Quimicos •reios, fronteiras para veiculos guidão,
São Paulo
locomotivas lanchas, motociclos. moias,
motocicletas. motocargas. moto furgões,
manivelas, navios, ónibus. para-choques.
aara-iamas, para .brosas, pedais, pontões. "‘:“
rodas para bicicletas raios para bicicleCENAPLEX
tas, reboques, radandores para veiculas,
rodas para veículos, selins, tricicles tiINDUSTRIA BRASILEIRA
rantes para vetculos. vagões, velocipea
das, varetas de controle do afogador
acelerador. tróleis, troleibus, varaea de
Classe 28
carros. toletes para carros
Adesivos industriais
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de .
Termos as. 664.041 a 664.091, de
aço, thadebm, estofados ou naco. inclu30-9-64
sive móveis ara escritórios: Armários,
São Paulo
armários para banheiro e para roupas
Lojas Rivo S. A.
usadas, almo cadas, acolchoados para
São Paulo
móveis, ban,:os, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, carrrInhos para chá e ,café
zoniuntos para dormitórios, conlithtos
Para sala de jantar e' sala de' visitas.Naos
I conjuntos para terraços, jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes. para
Indústri p Brasileirr_ :copa e casinha; camas, cabides, cadeiras
giratólas, cadeiras de balanço. caixa
41-9Pensas, divisões, divans. discotecas,
Classe 39
de rádios, colchões, colchões de molas
Salto de borracha, arruelas de borra- de madeira, espreguiçadeiras, escrivania
chas, saco dágua de borracha, almofa- nhas. estantes, guarda-roupas, mesa'?"
das de borracha
mesinhas, mesinhas para rádio e televiClasse 11
••
mesinha, para televisão, molduras
Alcachofras. aletria, alho. aspargos são.
açúcar. alimentos paar animais. ami.io para quadros, porta-retratos, poltronas,
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta poi:ronas-camas, prateleiras, porta-chaarroz, atum avela, avelãs, azeite. azei péus, sofás, sofás-camas, travesseiros •
vitrines
tonas, banha. bacalhau, batatas, balas
Classe 47 •
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela Óleos de qualquer espécie para Gani!.
am pau e em pó. cacau. carnes. chã nação, aquecimento e lubrificação. Pecaramelos, chocolates, confeitos, cravo tróleo refinado, semi-refinado e não.
ccteais. cominho. creme de leite. cremes refinado, 'com ou sem a mistura de
alimenticios croquetes, compotas. can- óleos minerais,, animais ou vegetais,
q:ca coalhada. castanha. cebola. cond. p ara a iluminação aquecimento lubrimantos para alimentos. colorantes ficação ou combustão, e graxas. Prochouriços. dendê." doces. doces de fru dutos e óleos combustiveis provenltas. espinafre, essências alimentares. em
entes de petróleo
Padas. ervilhas. eifkovas. extrato de to
Classe 42
mate, farinhas alimentícias. lavas. fé Para distinguir: Aguardente, bitu. cocuias, flocos, tareio fermentos, feijão nhaque, gin. licor, v alio. fernete, verfigos frios, frutas secas naturais e cris moute.anisete, rum, uisque, vinho de
ses alimentícias, mariscos, manteiga mesa. Vin
ho quinado, vinhos espuma:1.
tafzadas: gricose. goma de mascar. gor
tes, vinhos licores e cerveja
mate, hortaliças. lagostas. 'Imanas •ett
Classe 44
condensado. leite em pó legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, touro, mas. Artigos para fumantes: Clçarreiras: cin. IP"IC
margarina, marmelada, macarrão mas zeiros, cachimbos, carteiras para çuraos
luras. grânulos, grão • de bico, gelatina charutos, cigarros. cigarrilhas, filtros
g oiabada. geléias, herva doce. herva para iteiras e para cigarros, fucnosc erg
is de tomate. mel e melado, mate. mas fõlha ou em corda, isqueiro, piteiras,
saa para mingaus, molhos moluscos • tubos de cachimbo, rapé e tabas
Classe 2
mostarda, mortadela. nós mriscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas. Substâncias e reparações gutniical
pãe& piaos. prlinés, p imenta, pós para na veterinária e para fias sanitâáos.
os-dias. pickles, peixes, presuntos, pa- 8 saber: adubos, ácidos sanirlifios,
tês. petit-pu,s. astilhas, pizzas. pudins: aguas desinfetantes e para fins
queijos, rações balanceadas para aia- tára,m. apan'la-moscas e insetos ',.,(ds
ma s, requeijões, sal, sagu, sardinhas, goma e pfapel ou papelão), ál4tlis,
sanduiches, salsichas, salames, scpas ea bactericidas. baraticidas. carrapaticIdas,
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de cresci, creosotalina, creosoto,
dandofrutas: torradas, tapioca, tâmaras. talha. rante. desinfetantes. defumadores.S.ez•
ron tremoços, tortas, tortas para ali- terrainadores de pragas
e hei-vai dantMento de animais e aves, torrões.
aba" esterilizantes embrocações para
toucinho a vinagre .
anitaais, enxertos.. farinhas de assoa
Classe 21
.
fertilizante:, fosfatoi. çormicidas.
Para distingur: Veiados e suas partes ganiu, fungicidas, glicose para ‘3flai
integrantes: Aros para bicicletas, ago. veterinários, guano; herbicidas, instilaimóveis, auto-caminhões. aviões, am,. das. ineetifugos. larvicidaz. microbld-
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Classe 7 .
• -lhos, jarros, limas 1áMínas'.-14,OrSiros
luvas, linguetas,- leiteira:.' 'MachaMáquinas e utensílios para serem Usados exclusivamente na agricultura e 4Inhas, molas . para' portas, ' Martelos
Classe 5
horticultura a saber: arados, abridores marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
Aço em bruto, aço preparado, aço de sulcos, adubadeiras, ancinhos ene- morsas, machetes, manteguelras malhos
doce, aço para tipos, aço fundido, aço cânimos e emplilhadores ocmbinádos, navalhas, nipes, pus, pás, picaretas .
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço arrancadores mecânirdos para agricul- pregos, ponteiros, parafusos porcas
refinado, bronze, bronze em bruto ou turrã, batedeiras para cereais, bombas pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
parcialmente trabalhado. bronze de para adubar, ceifadeiras, carpideiras, porta-jóias, paliteiros, pandas puxadomanganês. bronze em pó. bronze orn ceifados para arroz, charruas para agri- res, placas, pregadores, porta-esponjas,
barra. em fio, chumbo em bruto ou cultura, cultivadores, debulhadores peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
Parcialmente preparado. cimento meqestocadores, desentegradores, esmaga- pires pinças, panelões, porta-copos e
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente dores para a agricultura, escarrificado- garrafas, passadores de roupa, presitrabalhado, couraças, estanho buuto ou res, enchovadeiras, facas para máqui- lhas, tastelos. roldanas, ralos, regadores
parcialmente trabalhado, ferro em bruto, nas a gricolas, ferradeiras, gadanhos, rebites, reduções, recipientes .de metal.
em barra, ferro manganês, ferro velho. garras para arado; grades de discos rodízios, roscas , de - aço inoxidável. , reClasse 1
gusa eco bruto ou parcialinente trabaou dentes, máquinas • batedeiras para gistros de aço inoxidável " registros,
'Absorventes, acetona, ácidos, acetatos. lhado, gusa temperado. gusa maleável, agricultura, máquinas inseticidas, má- serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrometal,
lata
em
fôlha,
latão
agentes químicos" para o tratamento e lâminas de
quinas vaporizadoras, máquinas de lhas, torquezes, . trilhos tubos •
f loração de fibras, tecidos, couros e ce- eco fõlha. latão em chapas. latão em mungir, máquinas niveladoras de terra, ções ampõee, -travadeiras telas de
vergalhões, ligas metálicas, limalhas.
lulose; água raz, álcool, albumina.
máquinas perfuradoras para a agricul- arame, trincos., taças, travessas, tesouras
magnésio, manganês, metais não trabalimas. alumen, alvaiade, alvejantes
tura. máquinas , de plantar, inotodaar- trancas, tramelas, talheres Saladeiras
melhados
ou
parcialmente
trabalhados.
'dustriais, alumiai° em pó amoniaco
tuas, (acataias regadeiras, máquinas de tampas para panelas e , caldeirões, terem
massa,
metais
estampados.
'anti-Incrustantes, esti-oxidantes, anti- tais
roçar,' de semear, para sulfatar, de sinas, tachas, trans de cosinha.. torrametais para solda. niquel. zinco .
'oxidantes, anti-cor:ost vos, anti-detonan.
torquir, de triturar, de esfarelar terra, deiras, orinóis. vasos, vasilhames verrados,
plumbagina
em
bruto,
pó
de
'te., azotatos, água acidulada para
para irrigação, para matar formigas e gas. mandril de expansão, freza , de
'acumuladores, água oxigenada para moldagem para fundições, pedras bri- outros insetos, para burrifar e pulveri- (rezar, guia de freza de chanfsar.
tadas,
piche
em
bruto,
pedra
calcária.„
tina industriais, amônia; banhos para
zar desinfetantes, para adubar, para ventosas, maletas, baus, para sacos de
'galvanização, benzina, bepzol, betumes,
agitar e espalhar palha, , para colher viagem, para pastas, balmazes, cantos
Classe 3
"bicarbonato' de sódio. de potássio; ca. Alcoolatos, alcoo'aturas, bio-culturas, algodão, para 'colher cereais, máquinas para estojos, colchetes para malas, cra.;virgem, carvões, carbonatos, cataliza- cremes, cápsulas, comprimidos, drágeas, amassadoras para fins agrícolas, de vos, enfeites, fecho para pastas e para
dores, celulose, chapas fotográficas. extratos. emulsões. essências, granulados, cortar árvores; para espalhar, para ca- malas. passadoras de correias, ponteicomposições extintores de incêndio, clo- linimentos; óleos, pomadas, pastas, pós, pinar. maquilas combinadas para se- ras, prendedores de papel, suportes,
ro, corrosivos, cromatos, corantes, creo pílulas, pastilhas, isaros, soluções, ' inje- mear e cultivar, de desbanar, pa:a entorniquetss e tubos de expansão
sotos; descorantes, desincrustaetes, dis ções, supositórios, vacinas- . tintsras e silar -záguirsas e moinhos para forraClasse 8
solventes; emulsões fotográficas, enxo- outros preparados e substâncias para gens, máquinas toscadoras, ordenado- Fogões, 'aquecedores, fogareiros, lavaserem
usados
na
medicina
e
na
farmácia
re.s
mecânicos,
raladores
mecânicos,
rofre, éter, esmaltes estereato.: fenol, fil
dores, enxugadores e torradeiras elétrilos compresso:es para a agricultura. cas, liguidificadores, batedeiras, picadoznes lensibilizados para fotografias, giClasse 6
sacradeiras, semeadeiras. secadeiras. res de carne. enceradeiras, aspiradores
xadores, formo], fostatos indu.striais, fósforos industriais Cuoretos; galvanizado. Para distinguir: Máquinas e partes de semeadores de terra tosadores de gra- de pó, lustradeiras, tuisturadeiras, refripara todos os fins industriais: ma, tratores agrícolas, válvulas para
res, gelatina para fotogra lias e pintura máquinas
geradores, geladeiras, acendedores, camMáquinas de rosquear. serras mecânimáquinas agricolas
giz; glicerina; -hidratos, hidrosulfitos: sarnentas e atacas para tornos, gera:
painhas, ferros de engomar, ferros de
impermeabilizantes. loduietos; lacas; dores, plainas, máquinas de furar e cenpassar. circuladores de ar, refrigeradores
' Classe II
massas para pintura, magnésio, mer- trar, tornos mecânicos, prensas mecânt.
"d.
de ar, chuveiros, aquecedores, estuas,
-..
Para
distinguir
terragens
e
cerramentas.
curio; nitratos, neutralizadores, nitroce- cas, máquinas amassadeiras, rnIsturador
evaporadores, lanternas, picadores de
Alicates,
alavancas,
arruelas,
arrebites,
legumes e bules, cafeteiras elétricas,
lulose; óxidos, oxidantes, óleos para de barro. máquina compressora. máquipintura, óleo de linhaça; produtos qui- nas adatadas na copnstrução e conser- argolas, aldraves, armações de metal lâmpadas, formas elétricas, ventiladores,
de latas, arame, aparelros
torradores de cereais elétricos, projetomicos para impressão: potassa indus- vação de estradas. mineração, corte de abridores
chá- e café, assadeiras, açucareiros, apares, lustres, rádios receptores, rádios
trial, papéis emulsionáveis para a fo- madeira, movimento de terra. -carretas
relhos para lavatórios, arandelas, ares
tografia, papéis de turnesol, papéis he- e outros fins industriais. elevadora má- tas, aros, almotadrises. amoladores. receptores conjugados com fonógrafos,
lfográ ficas e heliocopistas, peliculas quinas desempalhadoras, descascadoras amoladores de ferramentas, alças para receptor de televisão, receptores de te'sensíveis, papéis para fotografia e aná- ensacadoras, brunldoras, classificadoras. ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, levisão conjugados com fonógrafos e
lises de laboratório, pigmentos, potassa, ventiladoras, moinhos Para se rea is. bandejas, bacias, mombonieres baldes com rádios, fonógrafos, amliadores le
pós metálicos para a composição de máquinas secadoras. trituradoras, pul- borboletas, baterias, bases de metal bra- som, liras sacas elétricas e válvulas
Classe 10
tintas, preparações para fotografias, verizadoras. fresas. politrizes. tranchas çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
produtos para niquelar, p:atear e cro- tesouras mecânicas. tupias. máquinas de para tacass • baterias de cOsinlia. colhe- Agulhas hipodérmicas, ag ra tes, bisiurbs.
mar, produtos para diluir tintas prossia. abrir chavetas, martelares. ventiladores, res de pedreiros, cadeados correntes ca- brocas para dentistas, canulas. colheres
to; reativa.:, removedores, reveladores; exaustores para forjas bombas centri- bides, chaves de parafusos. conexões para dentistas, dilatadores cirúrg.cos,
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes fugas, rotativas, de deslocamento e a para encanamentos caixas de metal para equipos dentários estiletes, espéculos.
silicatos, soda cáustica, soluções qui- Pistão para todosiSa fins. arietes, cal- portões, colunas, canos, chaves de fen- esterilizaclores. estirpa-nervos, setojos
picas de uso industrial, solventes, sul- deiras e turbina. injetores para cal- da, chaves inglesas, cabeções, canecas, para instrumentos cirarg cos, torceps,
deiras. válvulas e transportadores aufatos; tintas em pó, liquidas. sólidas
copos, rachepots centro de mesa co- ferros para operações, formões para
, ou pastosas para • madeira, ferro, pare. tomáticos de alta e baixa pressão. queteleiras, caixas para condimento de dentistas, fogões liara desinfecção, furap rensas hidráulicas, martelos mecânicos
des, contruções, decorações, couros. te- e máquinas limadoras, máquinas opera- alimentos, cadeados, 'caldeirões, caçaro- cráneos, noiva; para cirurgia, irrigalocidos, fibras, celulose, barcos e vet.trizes. rotativas ou cortadoras para usit, las, chaleiras, cafeteiras conchas cos res cirúrgicos, :nhaladores, insufladores.
_
cubos. talco Industrial, thiner,
par ferro, aço e bronze. máquinas para dores, cuscuseiros, cabides de metal, mesas operatórias, obturadores cirúrgiindústrias - de tecidos, teares, urdideiras, cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas cos, oxgenadores, padiolas, pipos, p nClasse 4
ças, raspadores para dentistas, sarjadeiSubstâncias e produtos de origem ani- encanatorias, espuladelras, torcedeiras, cantoneiras, chaveiros, canivetes, cha"Som%
ças, raspadores para dentistas, sarjadeivenas,
cremones,
cadinros
crivos
chanmal, vegetal ou mineral, em bruto ou meadeiras, rolos e toletes, brunidores
parcialmente preparados: Abrasivos em para cereais, máquinas para fabricar fradores, cassinetes, cabos, chaves cha- ras, sondas, tora giletes, tentacanulos,
bruto, argila refratária, asfáltico em oapel e máquinas de impressão. dínamos ves para porcas circulares chaves tor- uretroscópios, visiomômetros, válvulas
quimétrica, correntes para chaves, colvaginais e válvulas cisrgicas
e receptáculos
bruto, algodão eco bruto, borracha em
cretess . chaves para porcas, . distintivos
Classe 17
bruto, bauxita, benjoim, breu, cânfora,
Classe 9
caolitn, chifres, ceras de plantas; ceras Para distinguir instrumentos inus'cais e dobradiças,. descanço para talheres, pra- Artigos para escritório, almofadas para
vegetais de carnaúba e aricuri, crina suas partes integrantes: Acordaões, ar- tos e copos, enxadas, esferas, engates, carimbos, almofadas para tintas, abride cavalo, crina em geral, cortiça em cos, bandolas, bandolins, bombo, bongõ, enfeites de metal, estribos, espátulas dores de cartas, arquivos, borrachas.
_bruto, cascas vegetais, espato, ervas banjos, baterias, contrabaixos, cordas estojos de metal para carimbos, eixos berços para mataborrão. borrachas para
medicinais, extratos, oleosos, estopas para instrumentos musicais, cucas, cai- expandidor para tubos, estruturas metá- colas, brochas para desenhos, cofres,
enxofre, feilhas, fibras vegetais, flores xa de rufo, clarinetes, cavaquinho-3 cas- licas, escarradeiras, espremedores, espu- canetas, canetas tinteiro, canetas para
secas, grafites, gomes em bruto, granito tanholas, cravelhas para ,nstrumentos, madeiras, formões, foices, 'erro para desenho. cortadores de 'papel, carbonos,
em bruto, kleselghur, liquidos de plan- cardais, cometas, clarins estofos para cortar capim, frerolhos, facas, facões carimbos, caritnbadores, cola para papel,
tas, latex em bruto ou parcialmente instrumentos musicais, estandarte. fa- fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para coladores, compassos, cestos para corpreparados, minérios, metálicos, madei- gote, flautas, gaitas guitarras. , gonzos, doces, bolos, empadas e pudins. flanges respondênCia desenhadores, duPlicadoras em bruto ou parcialmente traba- harpas, harmônicas, maceta, =sacas- fivela, furadores, ferramentas cortantes res, datadores. estojos para desenhos,
lhadas em toras, serradas e aplainadas, ocarina, órgãos, pifano, pandeiros, pa- ou parfurantes para marceneiros. Sachos estojos para canetas. estojos com tninau
manganês, óleos de cascas vegetais, lhetas, pianos, pianolas, pratos !vão de metal, ferraduras, forminhas, fitas esquadros. esteios para lápis, espetos.
mica, mármores em bruto, óxido de rabecão- realejos, surdinas,' saxofones de aço, ganchos, guarnições de metal estiletes para papéis. furadores. fitas
gazes solidificadores. gelatina, giz, di- titnbares, tamborins, trombones tarra- garfos, ganchos para quadros, grampos para máquinas de escrever, qra
plantas medicinais, pedras_ em bruto, chas, tambores. triângulos, tara'," ICS (le vara emendas de correias, grades para para lapiseiras, goma ará t,icn. raruPea quebracho, raízes vegetais, resinas, revaras, violas, violão, viottetn •
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros dores. lápis em gera l l ani ,zeiras, masmas natural,. reatduoa textets, Rindo. •
vtoioncelo
nonzos, grosas, garrafas, ilhoses, ioe- quinas para apantar láps. minac para
•

,de.. medicamento* para animais. avu
e peixes , óleos desinfetaste. e veteri
"-Unos, petróleos sanitários e desinfe.
rtes, papel fumegatórto, pós insetici
, paratimdas, fungicidas e desinfe'jantei, ' preparações e produtos ama.
.,"sidets, germicidas, desinfetantes e vate;rinários, raticidas, remédios para fins
veterinários. sabões veterinários e de,
,
,sintetantes, sais para fins agrícolas
Éorticulas. sanitários e veterinários.
,pytwatot,
„
superfosfatos, vacinas para
aves e animais, venenos contra inseto*
animais e hervas dadinhas

to

seivas. talco em bruto, algo. xisto
bettaninoso' e silicato
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grafites, minas para penas, máquinas de jóias. paliteiros, potes, pendentes, &se niç'oes para porta-blocos, guarnições café, toalhas para banquetas. guarniescrever, máquinas de calcular. maqui- destais, saladeiras, serviços para re- para liquiditicadores' e para batedeiras ções para mima e mesa toalhumas
- (sobre pão)
nas de somar, máquinas de multiplicar, frescos. saleiros, tubos, tigelas, traves- de frutas e legumes, guarnições de n.a.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim- sas, vasos, vasilhames, vidro, para 5. 4. teria' plástico para ctensilios e abjetos
Classe 45
bos, porta-lapis, porta-canetas, porta- draças, vidro • para relógios, varetas, guarnições para bolsas, garfos, galerias Milhoo hbrido e demais- sementes e mucartas, prensas, prendedores de papéis, vidros para conta-gotas, vidro para para cortinas, jarros, laminados, plás- das para agricultura, horticultura e floticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
percevejos para papéis.' perfuradores,
automóveis e para para-brisas e
rilultura, flores naturais
orinóis, pendedores de roupas, puxadoréguas, raspadeiras de borrões, stencils
Classe 74
' xícaras
res para móveis, pires, pratos, . palitei- Mamares, atacadores para -eapartilboa
para mimeógrafos, tintas e tinteiros
Classe 36
Classe 19
Para distinguir: Artigos de vestuários ros, pás de casinha, pedras pomes, arti- e calçados, ataduras dé algodão para
Animais vivos inclusive aves, ovos em e roupas feitas em geral: Agasalhos, gos, protetoes para documentos, pu- diversos fins, exceto para fins medicigeral, inclusive do bicho da sêda
aventais, alparcatas, anáguas, blusas, xadores de' água para uso doméstico nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
Classe 18
botas, botinas, blusões, boinas, baba- porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas, borlas, cadeados, capas parr móveis e
bArmas, munições de guerra e caça, douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- porta-documentos, placas, rebites, rad'. pianos, carapuças para cavalos, corexplosivos, fogos de artificias
puças, casação, coletes, capas, chales, nhas, recipientes, suportes suportas para dões, debruns, lã, fitas, forros, Lranjas,
Classe is
cachecols, calçados, chapéus, cintos, guardanapos, saleiroa tubos, tigelas, fusão, feltro para órgão, fados, galar-.
Para distinguir: Arte çatos de cerâmica, cintas, combinações, carpinhos, calças, tubos para ampolas, tubos para serin- teses, lamparinas, mochilas, mosquetelporcelana, faiança, louças,. vidraça, ter- de senhoras e de crianças, calções, cal- gas, travessas, tipos de material plás- os, nesgas, ombreiras e enchimentos
ra-cotta e barra para aso caseiro, ador• ças, camisas, - camisolas, camisceas, tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- para roupas de homens • senhoras,
noa, tine artisticos, fias ladu.striais, e cuecas, - ceroulas, colarinhos, cueiros, mes para acondicionamento, vasos, 'l- panos para •enaeitea de móveis, alio
instalações sanitárias, banheiros, bacias, saias, casacos, chinelos, deeninós. achar- uras, colas a frio e colas uão incicidas fazendo parte doa Mesmos, palmilhas,
bidea, vasos, sanita rios, eacarraèeiras, pes. fantasias, fardas para militares, co- em Outras classes, para borracha, para passamares, pavios, rédeas, rendas, relavatorioa, cubos, vasos, meta*. gru. leoiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- costumes, para marcineiros, para sapa- des, aacas, sinhaninhas para vestidos.
as, pilões. comedores para aves, pipos ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laqués, teiros, para vidros, pasta adesiva para telas, tampos para • almofadas, não 'Ia.
potes e cadinho, almofarizes, pratos, pa- luvas, ligas, lenços. mante.s. • meias, correias, pasta e pedras 'para aliar sendo parte de móveis, artigos istais
ra ornamentos, globos, colunas morin- maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, pa- rebolos, adesivos para tacos, adesivos feitos de algodão: cânhamo, linho, juta,
gas. talhas, alguidares, bebedonros lar- letós, palas, penhoara pulavas, pelerinas, para ladrilros e adesivos para azu'ejas,
seda, ralou, lá, pêlo • fibras aio
cimeiras, centro de mesas, molheiras, ate pragas, ponches, polainas, pijamas, pu. anéis, carretéis par tecelagem e guarincluídos em outras classes
nhos,
perneiras,
quicnonos,
regalos,
nições
de
material
plástico
para
inflasladeiras, balustres, bielas, sopeiras ¡arrobe
de
chambre,
roupão,
sobretudos,
'tria
geri]
de
plásticos
- Classe 23
ras, cofres, caldeirões, panelas assadeiPara distinguir: Tecidos em geral, ates
ra, domaras, bandeilas, bules, mantei- suspensórios, saídas de banho, sandálias,
susteres.
shorts,
sungas,
stolas
ou
slacks,
Classe 27
eidos para confecções em geral, para
gueiras, saladeiras, bomboniele. frigi.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni- Artefatos de palha ou fibra não incluído tapeçarias e para artigos de cama e,
deiras, porta-joias, chicaras, ires, copos,
formes e vestidos
em outras classes, esteiras, cestas, en- mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
taras, pratos, leiteiras, botijaaa garra.
costos para automóveis, tilapéhs, bolsas. zaroã, casemiras, fazendas e tec:dos de
Classe 13
fas, lava dedos, funis, pedestais, terrl
abanas
lã eia peças; juta, lersey,. linha nylon.
nas, porta 'pão, taboietas, porta.-frios Joalheria e artigos de metais. preciosos,
semi-preciosos,
e'
suas
imitações,
•
usapaco-paco, .percaline, raiai, rayon, seda
serviços para chá e café, para almoço e
Classe 38
das como adornos e não incluídos em Aros para guardanapos
natural, tecidos plásticos, tecidos lmde
papel
lanche
(passas classes, pedras preciosa a trabalhaaglutinados, álbuns (em branco). álbuns permeabilizantes e tecidos de pano couro
das e•suas imitações
•
' e Vestidos
• Classe 16
para retratos ,e autógrafos, balões (exClasse 12
Classe 43
Para distinguir: Materiais para construceto
para
brinquedos)
blocos
para
ções e decorações: Argamassas, argila Alfinetes comuns, alfinetes, agulhas para correspondência blocos para cálculos Para distinguir; Refrescos e águas naareia, azulejos, gatentes. balaustres, blo- máquinas de costura, agu!has para tri- blocos para anotações, bobinas brochu- turais e artificiais:- refrescos de frutas,
cos de cimento, bloros para pavimenta- cot, agulhas para crochet, agulhas para ras não impressas, cadernos de escre- águas naturais, minerais e artificiais,
ção, calhas, cimento, cal, cré. chapas bordar, botões, dedais, barbatanas para ver, caras para documentos, carteiras, águas gasosas, caldo de cana, laranja . sue:sok:ates. caibros, caixilhos; colunas; colarinhos, colchetes, fechos corrediços, caixas sie papelão, cadernetas, cader- . da, limonadas, sodas e sodas-water
Classe 22
chaaas para coberturas, caixas dágua. fivelas, grifas para enfeites de vestidos nos, calx: s de cartão, caixas para pae presilhas
c.aNas para coberturas, caixas ciava.
pelaria, carnes de visitas, cartões co- Para distinguir: Fios de algodão, de licsaixas de descarga para eixos. edificaClasse 30
30
- merciais . cataõss Indicas, confete car- nho, de cânramo de juta. de raml, de
Oee nremoldadas. estuque. emulsoo de Armações de guarda-chuvas e guarda- tolina, cadernos de papel melimetrado caroá, de paco-paco, de lã, e fios plásbaga
fáltico. estacas, esquadrias, estru- sóis, bengalas, barbatanas para bs mes- e em branco para desenho, cadernos ticos, para tecelagem e para usocomum
te- ss etálicas para construções, lame- mos, cabos e ponteiras para bengalas, escolares, cartões em branco, cartuchos
Classe 46
Ira si metal, ladrilhos, lambr,s, luvas capas de seda, guarda-chuvas e guar- de cartolina, crapas planográficas, ca- Para distinguir: Amido, anil, azul da
de lunçãO, lages, lageotas, material Iso•
da-sóis, sombrinhas e suas partes inte- demos de lembrança, carretéis de pa- Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos,
lante contra frio e calor, manilas, mas.
algodão preparado para limpar metais,
grantes
pelão, envelopes, envólucros para cha- detergentes, espermacetes, extrato de
sias para revestimentos de paredes, ma
rutos da papel, encardenação de papel anil, fecula para tecidos, fósforos de
Classe 29
deiras para construções, mosaicos, produtos de base asaltico, produtos para Todo e qualquer tipo de escovas para ou papelão, etiquetas, fõlhas indicas cêra e de madeira, goma para lavantornar irnpernseabilizantes as argamas. limpesa, inclusive de utensílios domés- faas de celulose, guardanapos, livros deria, limpadores de luvas, liquidas de
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- ticos, fogões, máquinas etc., espanadores não impressos," livros fiscais, livros de branquear teeslos, liquidos mata-gordu.
contabilidade, mata=borrão, ornamentos nas para roupas e mata óleos para roue vassouras de. qualquer tipo
gulho. produtos betuminosos, impermeade papel transparente, pratos papeli- pas, oleina, óleos para linipezas de carClasse 28
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas Para distinguir: Artefatos de material nhos, papéis de estanho e de aluminio, ros, pós de branquear roupa, salicato,
construções, persianas. placas para pa- plástico e de nylon: Recipientes fabri- papéis' sem Impressão. papéis em branco de sódio, soda cáustica, sabão era pó,
vimentação. aças ornamentais de ci- cados de material pláslico, revestimen- para impressão, papéis fantasia, menos sabão comum, sabão de esfregar e samento ou gesso ara tetos e paredes, tos confeccionados de substancias ani- pára forrar paredes, papel almaço com ponáceos, tijolos de polir a verniz *para
papel para forrar casas, massas anti- mais e vegetais: Argolas, açucareiros, ou sem pauta, papel crepon, papel de
calçados
rcidos para uso nas construções, par- armações para óculos, bules, bandejas. seda, papel impermeável, papel em boClasse 35
quctas, portas, portões, pisos, 'soleiras, bases para telefones, baldes, bacias, bol- bina para impressão, papel encerado, Couros e peles preparadas ou não, capara portas, tijolos tubos de concreto, sas, caixas, carteiras chapas, cabos papel higiênico, papel. impermeável, murças, couros, vaquetas, pelicas e artelhas, tacos, tubos de . ventilação, tan- para ferramentas e utensílios, cruzetas para copiar, papel para desenhos, pa- tefatos dos mesmos: Almofadas de Cota,
ques de cimento, vigas, vigamentos e caixas para acondicionamento de ali- pel para embrulho impermeabilizado ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
mentos, caixas de material plástico para papel para encadernar, papel para es- chicotas de taro, carneiras, capas para
vitrós
baterias, coadores, coos, • canecas, co- crever, anel para imprimir, papel pa- álbuns e para livras, embalagens de
Classe 14
nhas capas para álbuns e para livros rafina para embrulhos, papel celofane, couro, estojos guarnições de couro para
Petrechos navais e aeronáuticos, salva- cálices, cestos, castiçais para velas, papel celulose, papel de linho, papel
vidas, âncoras, cinto de nataçao, bolas, caixas para guarda de objetos. adu- absorvente, papel para embrulhar ta- automóveis, guarnições para porta-blo.
cos, malas, maletas, porta-notas, portaparaquedas. hélices
cho& coadores para chá, descanso para baco, papelão, recipientes de papel, ro- chaves, porta-niqueis, pastas, pulseira@
Classe 14 .
pratos, copos 'e copinhos de plástoco setas de papel, rótulos de papel, rolos
Vidro comuns", laminado, trabalhada para sorvetes, caixinhas de plásaco de papel transparente sacos de papel de couro, rédeas, selins, sacos para viaem sedas as formas e preparos, vidro para sorvetes, coiherinhas, pasinhas, aerpentinas, tubos, postais de cartão gem. /sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
cristal para todos os fins, vidro indus- garfinhos de plástico para sorve t es, fore tubetes de papel
Classe 34
trial com telas de metal ou composi- Minhas de plástico para sorvetes, discos
Para distinguir: Cortinados, cortinas,
Classe 37
ções especiais; ampolas, aquário., as- embreagens de material plástico coíbasadeiras, almofarizes, bandejas, cube- lagens de material plástico para sorve- Roupas brancas, para cama e meu: capachos, encerados, estrados, linóleos,
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro tes estojos para objetos, espumas, de Acolchoados para camas, colchas, co- oleados, passadeiras, panos para soalhos, paredes e tapetes
.
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, et- nylon, esteiras, enfeites para automó- bertores, esfregões, fronhas, guardanaClasse 33
carradeiras, frascos, formas para doces., veis, massas anti-ruidos, escoadores de pos. jogos bordados, jogos de toalhas,
Titulo
fórma para fôrnos, fios de vidro, gaz.- pratos, funis, formas para doces, fitas lençois, mantas para camas, Panos Para
Classe 32
'
. rafas, garrafões, graus, globos, haste. isolantes, filmes, fios de celulose, fechos casinha e panos de pratos. toalhas de
Impus.
Jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei- para bolsas, facas, guarnições. guarni rosto, e banho, toalhas de mesa. toa- Almanaque't anuários, álbuns
tios,
cartazes,
catálogos,
jornais
nado
lhas
para
Jantar,
toalhas
para
chá
e
gu2r
ras, riesnragueiras, pratos, pires, porta- ções para chupetas e mamadeiras,
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Tétano no 664.095, de 30-9-1964
Termo n° 664.091, de 30-9-1964
para Jogador de soco, máscaras camaIndústrias Reunidas Irmãos Spina S.A.
Reprom — Relações Públicas,
valescas, mesas de bilhar, de campista
Termo n9 664.096. de 30-94964
ticos, patins.. patinetes pibea, petecas Publicidade, Promoções e Planejamento
São Paulo
plarquetas para ginástica, peças 'de
Sociedade Anônima'
jogos de damas, dominó e xadrez, pelo
tas. pianos e outros Instrumentos musa
Classe 31
Tendas, lonas, correias 2.0 toda espé- cais de brinquedo, pistolas de atirai
cie, -.cordoalha- 'e barbante. Moteraais flexas papagaios de papel. panelinhas
• PRORROGAÇAO
de vedação e mangueiras a saber: anéis quebra-cabeças em forma de armar
de iredaçao. arruelas de .borracha de raquetes, redes de pesca, redes para
cortiça, de couro e de fibra vulcaraza- jogos. rodas de roletas, revólver de
•da,barbant e jia amianto e de algodão hrinquedo, soldadinhos de chumbo. ta,
Classe 50
IND. DItA911EIRA
barracas de campanha, betume tara vi. bleiros para jogos, tacos de bilhar Relações públicas, publicidade, promodraceiros, bolas para válvulas, buzhas tambores para crianças. tamburéus,
ções e planejamento
Classe 38 •
cIrculos da borracha aara potes; cardas tamboretes, tênis de mesa. trens e vias
Aros para guardanapos de papel
de lgodão, correias de transmissao. cor- férreas para brinquedos, varas para
Termo n° 664.093, de 30-9-1964
aesca, vagonetes e zepelias
• das de algodão, correias de transmissão
Indústrias Reunidas Lmãos Spina S.A aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (ex-,
• cabos, calabres, cordoalhas. diafrag
Classe 50
São Pau'o
" mas: enxarcias, Elanges. gachetas de al:elo para brinquedos) blocos para
Impressos elal geral
correspondência blocos para cálculos
godão, anulares, de asbestos; de corda
Classe 48
blocos para anotações, bobinas brochu• de arame, de borracha,' . de couro, de Para distinguir: Perfumes, essências, ex ras r áo impressas, cadernos de asaraestipa. de folhas e .de plombagina, tun. tratos, água de colônia, água de toucaPRORROGAÇÃO
v..r. capas ar-a documentos, cai leiras,
• tas para vedação, líquidos de recheai dor, água de beleza, água de quina,
calvas de papelão; cadernetas, cadermadeira, lona, tnangotes, mangeiraa água de rosas, água de alfazema, água
massas para calafetar, massas para vi para barba, loções e tônicos para os
nos. Jatam de cartão, caixas para , papelaria, cartõ2s de visitas„ cartões co'dros, molas par vedção, pnos eleatiza: cabelos e para a pele, brilhantina, banmercia's carldes índices. contra, cardos, rolhas, tampões, tubos de - 'ato dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
tolina, cadernos de papel mellmetrado
tubos de tubulaçdes para ,:vedaaão.
de penteados, petróleos, óleos para os
Indústria Brasileira
e em branco para desenho, cadernos
uniões de bordo e de langes
cabelos, creme evanescente, creme a gor•
escolares,- cartões em branco, cartuchos
durosos e pomadas para limpeza da
Classe 26 „
Classe 3.8
de cartolina,- crapas planográficps, caArtefatos de madeira em geral: Argo Pele' e "maquillage", depilatórios, deso- Aros para guardanapos de papel
dernos de lembrança, carretéis' de padorantes,
vinagre
aroinático,
pó
de
arroz
las, algudares, armações para balcões
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns pelão, envelopes, envólucros para cila.
talco
perfumado
ou
não,
lápis
para
e
e • para vitrines, artefatos de madeira
para retratos e autógrafos, balões (ex- rotos de 'papel, encardenação de papel
para " caixas, tppume, bandejas. barris pestana e sobrancelhas, preparados para ceto para brinquedos) blocos para ou papelão. etiquetas,' fõlhas índices
•
cílios
e
olhos,
carmim
para
embelezar
baldes, batedores de carne, caixas, cai.
correspondência, blocos para 'cálmilos fô'has de celulosa; guardanapos, livros
, abes, caixotes,' cavaletes, cunhas. cru. o rosto e para os lábios, sabão e creme blocos para anotações, bobinas brochu. não impressos, livros fiscais, livros de
para
barbear,
sabão
liquido
perfumado
zetas, cubas. caçamba, colheres, cestos
ou não, sabonetes, dentifricios em pó. ras não 'impressas, .cadernos de escre- contabilidade, mata-borrão, ornamentos
para pães, cepos para cosinha. cabos pasta ou liquido: sais perfumados para ver, tapas par adocumentos, carteiras de papel transparente, pratos papa.'
para ferramentas, cantoneiras, angra- banhos, pentes, vaporizadores de perfu- caixas de papelão, cadernetas. cader. nhos, papéis de estanho e dé alumínio,
ah. . dados. estrados, esterinhas, estojos, ex. me: escôvas para dentes, cabelos, unhas, nos, caixas de cartão. caixas para pa- papéis sem impressão. papéis em branco
escada, formas, gaiolas, guarnições e cílios; dum 'de louro, saquinho perfu- pelaria, cartões de visitas,' cartões co- para impressão, papéis fantasia, menos
para porta-blocos, guarnições para cor. mado, preparados em pó. pasta, liqui- merciais. cartões indicas contei, car. para forrar paredes, papel almaço .cora
tinas,: guarnições de madeiras para do e tijolos para o tratamento das unhas tolina, cadernos de .papel melimetradc oú . sem pauta, papel crepon, papel de
--..aatenallios domésticos, grfos. malas de dissolventes e _vernizes, removedores da e em branco para desenho, cadernos seda, papel impermeável, papel em bo.
madeira, palitos, pratos pipas, pinos, cutícula; glicerina perfumada • para os 'escolares, cartões em • branco, • cartuchos bina para impressão, papel encerado,
puxadores, prendedores de roupas, pe- cabelos e preparados 'para descolorir de cartolina, crapas planográficas, ca. papel higiénico, . papel impermeável,
destais monogramas, palitos. pasinhaa. unhas, cílios e pintas s ou sinais artifi- demos de lembrança. carretéis de pa- para copiar, papel para desenhos, pa• gaidenhos acolheres para sorvetes, paciais, óleos oara a pele
palão, envelopes, envólucros para cha. pel para embrulho impermeabilizado
litosapara dentes, táboas de passar rourates de papel, encadernação de • papel papel para encadernar, papel ,para esClasse
25
paaPtáboas de carne, tonéis, torneiras. Arvores de .natal, bibelots, bolas para ou papelão, etiquetas, fõlhas Indicas, crever, papel para imprimir, papel patatabores, tampas, suportes de madeira. enfeites de árvores de nata4. carta! fôlhas de celulose, guardanapos, livros rafina para 'embrulhos, papel celofane,
todinha, rolos, rosários e vasos
geográficas, cartões postais, cariam, não impressos, livros fiscais: livros' de papel celulose, papel de linho, papel
Classe 49
displays, desenhos artisticos. desenhos contabilidade: mata-borrão; ornamentos absorvente, papel para embrulhar taJogos, brinquedos, artigos desportivos e de calccanania para tecidos. estátuas, de papel transparente; pratos, papeli- baco, papelão, rec i pientes de papel, ropasSateinpos, a saber: álbuns para re- estatuetas, estampas, gravuras, frutas de nhos, papéis de estanho e de alumínio. setas de papel, rótulos de papel, rolos
cortar e armar aviões,', automJa eia vidro, figuras de ornatos. festões. foto- papéis sem impressão. papéis em branct de papel transparente sacos de -papel
ardi argolas, bercinhos, bonecas. bone- grafias, frutas de louças. figuras para en- para impressão, papéis fantasia, menos serpentinas, tubos, postais. da" "'cartão
á' baralhos de 'cartas bolas para
• e tubetes de papél
cosa
feitar bolos de aniversários, batizados, par %idas, paredes, papel almaço com
todtià os esportes, brinquedos em forma casamentos e outras quaisquer comerno. ou sem pauta papel . •crepon, papel de
Termo n° 664.096, de 30-94964
de Vnimais. balões de brinquedo, bilha rações. gravuras, imagens, letreiros ma- seda, papel impermeável, pa pel em boras.' .brinquedos mecânicas, brinquedos nequins, maquetas. obras artisticas, abras bina . para impressão, papel encerado, Iudústrias Reunidas Irmãos Spina S.A.
São Paulo
em" f orma de Instrumentos musicais de pintura, painéis e cartazes para dea parei higiénico, papel impermeáxel.
briruedos em forma de armar, brita corações e para exposição. projetos, para 'copiar. pape' para desenhos, paqudos- de borracha com ou sem asso. mostruários de mercadorias diversas, e pel 'para embrulho impermeabilizado
via carrinhos, carrocinhas, caminhões para propagandas, suportes artísticos papel para encadernar, papei para es•
car4a de jogar, chocalhos, caneleiras para vitrines, estatuetas. para adornos crever, papel para imprimir, papel paPRORROGAÇÃO
e para fins datisticos e taboletas
rafina para embrulhos, papel celofane,
parp, esporte. cartões para lóto, casa
papel celulose, papel de linho, papel
nhaa, de brinquedo, casinhas de armar.
Termo n° 664.092, de 30-9-1964
absorvente, papei para • embrulhar tacadeiras de brinquedo, carteiras e en• Reprom — Relações Públicas,
velopes com fõlhas para recortar e Publicidade. Promoções e Planejamento baco. papelão. recipientes",de papel, rosetas de papel. rótulos .de papel. rolos
armar. calçados para - bonecas, cordas
Sociedade Anônima
IND. BRASILEIRA de papel transparente... sacos de _papel.
Pana tadar, clavinas para tiro ao alvo
Guanabara
serpentinas; tubos postais, de cartão.
copos de dados, caixinhas de música
Classe 38
tubetes de •pape;
dados, dardos, discos. dominós.. -espia.
Aros para guardanapos de papei
.0#7
gardas de brpinquedo. espingardas de
aglutinados, álbuns .(em branco').. álbuns
Termo n• 664.094, de 30-9-1964
vento, estaquinhas para jogar. enigmas,
paia retratos e autógrafos. balões, (exHenrique Alves D*Oliveira Bebidas
engenhos de guerra de brinquedo, ferceto para brinquedos) • blocos para
' Limitada •
.cjiz.er." Aoçr
rinhos de engomar, ferramentas para
correspondência blocos para cálculos
cw X Ir'
blcaos para anotações, bobinas brochuciganas, figuras de aves e animais,
Rio de Janeiro
/R,55
ras não impressas. , cadernos de escrefiguras para jógo de xadrez, fogões e
ver, cap as para documentos: carteiras.
fOg,ãoziaras de brinquedos, logos de
A‘teP
al-vas de napeláo cadernetas, caiarPRORROGAÇÃO
futabol de mesa, Joelheiras para esporte,
ios, caixa.• de cartão, aaixas para pagaqc.hoa para pesca, guizos para crianovP
gasta haltere., anzóis, iscas artificiai;
"ILENRIQUE ALVES D' vgrRA rpelaria. tnitóe4 de visitas, cartões co
merciaí• , ard e • indices conf ?ti car' para: pesca, jogos de damas, jogos de
BEBIDAS LTDA,
5'
•
tolina, cadernos de papel matula-irado
4P0P16, jogos de raquete, linhas para
e em branco para desenho, cadernos
pica, luvas para boa., para esgrima,
escolares, cartões era bramo. cartachos
leta. de xadrez, mobilies de bela.
d Clases: 33 — SÓ
de cartolina, crapna p 1 anoorái4 ras. -cá.
Nome Comercial
sítiodo, ~ursa de utemelllai dandeTitule á EstzbelecimProto
fiais' e" estrangeiros. publicações imPrzs
sai, 7 revistas. Propaganda.. em radio.
televisão, jornais, programas raditafônicoa, - peças teatrais e cinematog t á ficas
e revistas impressas

PATINADORA

.Nativa

VENS
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Têrmo no 664.112, de 30-9-1964
Classe 23
demos de lembrança, carretéis de paLucy Lima Camos
pelao.. envelopes, envolucros para chaTecidos de nauta
' Guanabara
Classe 29
rutos de papel, encardenação de papel
Escovas coaluna
ou papelão. etiquetas, ft:ilhas índices
Classe 31
fU has de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros . de Tendas, lonas, correias cie transmissão,
contabilidade, mata-borrão, ornamentos cordoalha, cabos, cordas, tuterial de
vedação e manguiara
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
Termo t1664.106, de 30-9-1964
papéis Sem impressão. papéis em branco
Indústria Fir.asileira
Magazine Atalante Ltda.
para Impresso, papéis fantasia, menos
Classe 33
Guanabara
para forrar par:icica, papel almaço com
Serviço de receções . e romoções
ou sem pauta, papel ciepon, papel de
sesla, papel impermeável, papel em bo•1'6-mos ns. 664.113 e 664.114, de
bina para impressão, papel encerado.
30-9-1964
papal higiénico, • papel impermeável,
Comanhia Lanificio Alto da Baavista
para copiar, papel para desenhos, paGuanabara
pel para embrulho impermeabilizado
'Ia
Classe
papel para encadernar, Papel para escrever, papel para imprimir, papel pa- Esciiivas para dentes, para cabelo, para
unhas, pentes e estojos
rafina para embrulhos, papel celofane,
papei celulose, papel de linho, papel
Termo n° 664.107, de 30-9-1964
absorvente, papel para embrulhar taIndústria Américo Silva S .A.
baco, papelão, recipientes de papel, roLiasse 22
Rio de Janeiro
setas de papel, rótulos de papel, rolos
Fios e linhas de tõda espécie para tede papel transparente sacos de papel
celagem para bordar e para tricotar
serpentinas, tubos, postais de cartão
Classe 23
e tubetes de papel
Tecidos em geral
Tê! mos os. 664.097 e 664.098, de
Termos ns . 664.115 e 664 116, de
30-9-1964
30-9-1964
Alvaro aos Santos Pacheco
Comanhia Lam ficio Alto da Boavista
Indústria Brasileira
Guanabara
Guanabara

TER VISTA

de senhoras e de crianças, calsóes :alças, camisa.. camiso....s, canasetas,
cue.cas, ceroula: colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chuleais. datamos. et.har.
ptr. tantasias, tarda para militares eokegiais. traldas, galochas, gravaras. gorlogos de Ungem. la4uetas
wvas, ligas. lein„os. mantos
)maitis. cnantaS. niaiii.iriiio, aleIMJTILIS
le
paaas. penhuai, pularei, peiennas,
dt . ugas. ponches. rimam:is. nacndb ou..

nhos, p erneiras, mi anonos. :Agaloa.
rout de endiabre, roupa, sobretudos,
aa teres, shorts, sungas. storas oumaLka.
ttaer, tom-as. tartaimas, ternos, una
to, nies e "estalos
l'érmos os. 604.120 a 664.126, de
1-10-196i
Companhia Saierura.ca Pauiata
Cosipa
São laimo

iUaUtitte

Liasse 41
Fubá, farinhas e massas alimentícias
Termo n: 664.108, de 30-9-1964
José Assad
Guanabara

Indústria Brasileira
Heróis de Calças uartas
Classe 50
Classe 32
Formula ios e impressos em geral
Para distInguir: Álbuns de revistas im
Classe 32
pressas, anuários impressos, almanaques
Lixa os jornais, revlstas e publicações Impressos, catálogos Impressos. boletins
Impressas
Impressos, folhetos Impressos. figurinos
Impressos, jornais impressos, listas tete'farm° n° 664.099 de 30-9-1964
fõnicas Impressas, livretes e publica
Companha Brasileira R hodiaceta,
ções impressas em geral, livros impresFábrica de Raion
sos. periódicos impressos, peças teatrais
São
cinematográficas. revistas Impressas
PRORROGAÇÃO

Termo na 664.109. de 30-9-1964
Sérgio Cabral Santos
Guanabara

IND.BRAS.

Clast‘ 32
Um periodico

Cl asse 36
Meias

Têrmo n° 664.110 de 30-9-1964
Sérgio Cabral Santos
Guanabara

FEMINA'WOOL
Classe 22
Fios e linhars, de tõda esnécie para te
celagem. para bordar e para. tricotar
Classe 23
Tecidos eia geral
Termo na 664.117. de 30-9-1964
Rápido X- I 5 Calçado lida.
Guanabara

-15
Classe
Calçados em gera;
Termo no 664.118, de 30-9-1964
Rápido X-15 Calçados Ltda.
Guanabara

RAMO X-15
Classe 33
•
Reformas, consertos e reparos em
calçados
Virmo n° 664.119, de 1-10-1964
Malharia Ipanema Ltda .
Guanabara
•

Tat aros as, 664.10 a 6a4.105, de
30-9-64
C.ompa alia 13 ..isileira R heilialeta, Fábrica cl 12.aion
São Pano.

PRORROGAÇÃO
R.140D LACE TA •••••••n••-n••••

NyLoti
cid 13RASIt

Classe 32
Um periodieo
Termo n° 664.111. de 30-9-1964
Produções Cinematográficas Imago
Limitada
Guanabara

iwW

Il 0.11.11

Classe 10
Cataut cirúrnico
Classe 22
rios de nylon

Indústria drasilatra
la-oduções cinematográficas filmadas

Indústria prasileira
Classe 36
oara distinmiir • Artigos de vestrá rica
gaRalhos
e tot:nas feitas em geral:
-aa-ntais al parcatas. anáguas Musas
arras. botinas, blusbes, boinas balis
1 suros bonés capacetes cartolas 'cara
nucas. vagação coletes. ca pas chales
-achecols calcados, chanéus cintos
natas, combinações, carpinhos, calças

1••
•

z1

INDUSTRIA

TIR..satIRA

Classe 21
Para dist:ngui : /kerma, ves, aerostatos,
aeroplanos, alavancas de freios, amortecedores, ambulâncias. andorinhas, assentos de veículos aviões, automóveis,
balões harcos, bickletas, barras de Ire'os, barras de tração, braçadeiras de caixas. braçadeiras de eixo, braçadeiras de
molas, braços de .veiculos, charretes,
carros de bagagens. car.etas, carretas
de artilharia. carrinhos de mão, canti-

nhos para pedreiros, carros pa. a carga, carros ara estrada de lera, carros,
caminhões.- carroce. ias. carroças, carrunens, carros tanques, cantonetas,
chassis, carburadores, chapas ale cabeçalho de veículos, chapas circulare*
de veículos, chaneiras, coches cora•ae;e
de tope de veiculos, cabos para propalsores. cubos, desl; gado . es , eixos de hélices, eixos de locomotivas, eixos de
veiculos embarcações, elevadores, engates de borracha, engates de ferro, estribos para carruagens. estribos de veiculos. freios automáticos, freios pneumáticos, fe ao de paralama, galeras,
hastes de veículos, hélices, iates. iniciores de locomotivas, jogos, de engrenag:ms, jugos de roda, iogos de rodas para transporte de toras. lanchas, lanchõas,
liteiras, locomot:vas, molas de borracha
para carros, molas de veiculos. motocicletas. motociclos, monociclos, navios,
ônibus. paineis de a inação de veículos,
para-choques, para-lamas, pontões reboques, reboque para transporte, rebocadores, rodas para veículos, saveiros,
tambores de freios, tende-s, tilbures tirantes de carros, tratores, torles, trenos, triciclos, cucks de locomotivas, vagões, vapores. velocipedes
Classe 4
auhstáncias e produtos de origem mainal vegetal ou mineral, em bruto :Ou
aarmaimente preparados: Abrasivos era
aruto. argila retrataria, astáltico
oruto, aiguslau em bruto, borracha eia
rato, bauxita. batucam, breu. cantora,"
:aufira. chifres ceras de plantas, ceia.
vegetais de carnauba e aricurt adias'
:te cavalo crina em geral, cortiça ;at.
aruto, cascas vegetais, aspai°, ervas

41411
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naicinais. extratos oleosos,. estopas, grena gen* multiplicadoras. • esteiras tuchos de válvulas, máquinas para in- alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroanaolre,• Rilhas. !abras. vegetais, Horas transportadoras, elevadores ridráulices dústrias de tecidos,' máquinas para te- las, chaleiras, cafeteiras 'conchas catasecas. grafites, goma em bruto, granito exaustores paar forjas, esm Pris, capsu- cidos . de tapeçarias, máquinas tritirado- dores, cuscuseiros, cabides de metal,
ens bruto, kieseighur, 'liquido' de páa- las, máquinas encanatóriaa, máquinas ras, máquinas térmicas, máquinas de cabas, caixas de ferro. cgruzetas curas
tas; latex em bruto ou parcialmente ensacadoras,. elevadoras, malit nas- de trancar, máquiqas • de tricotar, máqui- cantoneiras, chaveiros, canivetaa, caanas urdickiras, válvulas para motores, venas. cremones, cadinros crivos, chanprepaando.s. minérios metálicos madei- esculpir, diafragmas. eng -enaens
tradores, cassinetes, cabos, chaves charas em bruto. ou parcialmente .tracia• comando das válvulas, máquinas and- válvulas de aspiração, transportadores
lhadas em toras, serradas e; aplainada& pilhadoras, máquinas para estaleiros mecânicos. velas de ignição para moto- ves para porcas circulares chaves tormica, mármores em bruto. óxido de eicos de comando, engreaagens para res, virabrequins, ventoinhas. e máqui- quimétrica, correntes, para diaves, col.
areies, chaves para porcas, distintivos.
nas ventiladoras
inanganes, ateus de cascas vegetais. eixos de 'cornando . das válvulas e uara
dobradiças . descanço para talheres, pra. • Classe lb
Óleos em bruto ou parcialmente prepa- éixos de 'manivelas, máquinas de esMateriais para constru tos e copos, enxadas: esferas, engatei,
rados, plumbagina em bruto, pó. da tampar, máquinas de esticar, máqualas Para distinguir:
decorações: Argamassas. argila enfeites de metaL estribos, espátulas
para
escavalçâo
de
terra,
máquinas
para
Oca
e
moldagem para tundições, _pedras bra
areia. azulejos. gatentès. balaustres, oaa estojos de metal para carimbos, eixos
iradas, piche em bruto, pedra calcária extração de óleos, filtros para amaina :os de cimenfo. bloros para payanenta. expandidpr para tubos, estruturas metáda motor, filtros ara óleos, foles de
_plantas medicinais. pedras em bruto
forjas, tresás, fusos, fornalhas para fun- ;5o calhas. cimento, Cal, cré. chapas licas,, escarradeiras, espremedores, espuquebracho, raizes vegetais. restaas, ri dição, furadeiras, forjas máquinas para isoia:.tes caibras. caixilhos; counas: madeiras, formões, foices, ferro- para
sinas naturais, residuos texteis, adido furar e centrar fo-nalhas para tratamen- ..hapas para , coberturas, caixas agua, cortar capim, frerolhos, facas, facões
taiVas, talco em bruto, xisto, mato tos térmicos. máquinas de fabricar ,41' caixas para coberturas, caixas :lapa. fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
betuminoso e-silicato
los?
-Pe l, maquinas para o fabrico do fumo, :antas de descarga para eixos, edifica- gonzos,. 'grosas, garrafas, ilhosea, joemáquinas para fabricar gelo, máquinas ;aias premoldadas. estuque. emulsoo de lhos, • jarros, limas lâminas licoreiros
_
Classe 6
•
-Máquinas. para indstrias dateis em ge- para fabricar -telas de arame, guilhoti- oase asfáltico. estacas, esquadrias, estria latas, luvas, linguetas, leiteiras, macharal; maquina. e suas partes • integrantea nas, guindardes, geradores para corren- ama metálicas para construçaies, lame- dinhas, molas' para portas, martelos
• para fins industriais; máquami para in- te, continua e adternada, geradores de las de metal, ladrilhos, lambris, luvas marretas, matrizes, marmitas, maçanetas .•
dústrias de calçadosa máquinas de pre- eletricidade, máquinas para galvanoplas- le junaão, lages, lageotaa. material iso- morsas, machetes. mantegueiras malhos
cisão; máquinas operatrizes; motores e fiai, gazeificadores de . líquidos combus- lante contra trio e calor, manilhas, mas- navalhas, nipes, pcas, pá, picaretas
suas partes; peças para veículos; Ala- tíveis, guinchos, injetores para carbura- sas pana revestimentos de paredes, .na pregos, ponteiros, parafusos porcas
vaticas, alternadores, aceleradores, anéis dores, máquinas de, impressão, fornos Jeiras para Conatruções mosaicos. pro- pratos, porta-gelo. poseitas, porta-pão,
. de pistão. anéis .de esferas para rola- industriais (fornalas), máquinas ansu- dutos de . base .as'áltico. produtos para porta-jóias, paliteiros, panelas puxadomentos, anéis de ^ óleo, anéis para taci fiadoras. máquinas liMadoras, máquinas tornar imperrneabilizantes as argamas res, placas, pregadores, porta-esponjas,
fitar o arranque dos motores, anais :ia pd:a lavar vasilhames em gafai, máqui- sas de cimento e cal, hidráulica, pedre• peneiras, pinos, plainas- perfuradeiras
segmento, auto lubrificadores, "arietes, nas para fabricção dt bebidas refrige- atilho. produtos betuminosos, impermea. pires pinem, panelões, porta-copos e
aparelhos ,para • mistura de tombuseivas :antes, de águas gazelacadasa máquinas bilizantes liquidos ou sob outras formas garrafas, passadores de roupa,' presta
para revestimentos e outros como nas Lhas, rasta.los, roldanas, ralos, regadores
• de inotores a explosão, ma:m nas aia .
de arrolliar e tampar garrafas, macjin- construções. persianas, placas para pa- rebites, reduções, recipientes de metal,
- sadeiras, máquinas Maassadeirs de con- nas para engarrafar , bebidas e líquidos,.
Virnentação. aças. ornamentais de ci- rodizios, roscas de aço inoxidável, ri- creto -e brro, máquinas ue auir
máquinas para colagem re rótulos .em
tas, máquinas afiadores, para ferramái- Vasilhaires..máquinas para fermentar e mento ou gesso ara tetos e • paredes gistros de aço inoxidável registros,
taaade cotes, máquinas para arqueação -misturar bebidas, juntas universais para impei para narrar casas, massas anil serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarridquetas, Portas, portões, pisos, soleiras lhas, torquezes, trilhos tubos subuladez.:embalagens e volumes, máquinas
para afiar, máquinas para ajustar, ma candutos dágua de motores e máquinas. para portas, tijolos tubos de concreto ções, ampões, travadeiras telas de
laminadores a trio e a quente para aço telhas, tacos, tubos de 'ventilação, tan- arame, trincos, taças, travessas, tesouras
quinas de atarrachar, batedeiras
•
tranças, ra padas, talheres talhadeiras
bomba de óleo braços, burrinhos blocos e au—os metais, lançadztiras, lubrifica- ques de cimento. vigas, vigamentos
dores centrifugas, máquinas de [amar rcidos pára uso nas construções, par- tampas para panelas e caldeirões, ter- de motores bronzinas, blocos, barras pratos e roupas. máqt4:nas lixadoras,
vitrais
• _ rinas, tachos, trans de cosinhaa torrabornbas de ar comprurado, bombas u macacos, mancais, rnotorea elétricos,
Classe 32
deiras, ondas. vasos, vasilhames verbrifikantes, bombas de circui.ção, bom meadeiras, martelos mecânicos, moinhos Para assinalar e distinguir: jornais. re- • gas, mandril de expansão, freza de
bas de combustiveis para motores bom para cereais, maçarocas, marteletes. vistas e publicações em geral, albuns. frezar, guia de freia • de chanfrar,
basi 'de água e gazolina para automó malacates, motores, mancais para bro- rog-arnas radiofónico!, peças teatrais e ventosas, maletas, baus para sacos de
veie- bombas hidráulicas, bombas centra cas, motores le combustão interna, mo• cinematográficas
Viagem, para pastas, balmazes, cantos
luas:: rotativas de deslocamento e a pis tares diesel, • aacacos ara brocas ma'Classe 5
para estojos. colchetes para malas, cratão'," bombas elétricas, bombas para cacos de róscas. de aratusos e hidratai.- Aça em bruto, aço preparado, aço vos, enfeites, fecho para pastas e para
liqiildos, para pressão hidráulica e para cos. mancais de roletas, molas de vál• doce, aço para tipos. aço fundido, aço malas, passadores de correias, ponteicoMtpressões. a bombas elétricas pa7a vulas. mandris magnatas para motores, parcialmente trabalhado. aço pálio, aço ras, prendedores de .- papel, supartes;
(hidr) pneumáticos brunidores para ce magnetos de ignição, mecanismo impul- refinado, bronze, bronze em bruto ou
torniquetes e tubos de expansão
rezas, máquinas ' batedea as, maquinas sionador do diferencial mineração, mul- Parcialmente trabalhado, bronze de
brdnidoras, máquinas para bordar, nau tiplicadores, máquina: misturadorai de manganês. bronze em pó. bronze eco
quinas betoneiras, cruzetas, cilindros, barro e concreto, máquinas para inalit •- barra. em fio, chumbo em bruto ou Têrmos ns . 664.127 a 664.129, de
1-10-1964
câmbios, dabeçotes. 'camisas, cárter de ria, máquinas para movimento de terra, parcialmente preparado' . cimento meComercial Assumpção Ltda,
motor, comutadores, cubos ' de placas te máquinas para . moldagem, pinhões, pis. tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
São Paulo
ernbreaem. culatras de Cilindro do mo• tõ.es de motor, poljtrizes, motores a ex- trabalhado. couraças, estanho huuto ou
toracaixas d alubrificação carburadores. alósãO a ombustão interna e elétricos. parcialmente trabalhado, ferro em'bruto.
cabaçotes da cilindra, máquinas para prensas. punções, plainas de mesa, plai- em barra. ferro manganês, ferro velho
DON?-tC O
cortar. frios, coroas, carteiras, caeias nas amadoras ja.lacaslara tairnos, paen, gusa em bruto ou parcialmente traba
co-tantes para entalhar, camisas pa-a sas hidráulicas, máquinas para panifiac Ihado. gusa temperado, gusa maleável,
cilihdros, cardans, maquias catadoras. ção 2 máquinas para fabricação de mas- lâminas de rapai. lata em fiilha latão
Classe 28
.caldeiras, máquinas de costura, máqui- sas alimentícias, máquinas para fabri- em bilha. latao em chapas, latão em Para distinguir: Artefatos de matedal
• . nas adaptadas- na construção e colmar- cação de papel, platinados para vez- vergalhões. ligas metálicas.. limalhas. plástico e de nylon: Recipientes fabriVação de estradas corte de madeiras e colos, pedáis de alavaacas de embrea- magnésio, manganês. metais não traba- cados de material plástico, revestimencarretos, máquinas apara cortar e moer gana, planetárias de parafusos sem rim ¡Fiados ou parcialmente trabalhados. me- tos confeccionados de substancias aicama e legumes máquinas classificado. e de rodas, polias. máquinas para ola- tais' em massa. metais estampados, mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
metais para solda, niquel. zinco
raso máquinas de centrar, Máquinas ria, máquinas pulverizadoras. • máquicas
armações para óculos, bules, bandejas,
Classe 11
•
para cortar, máquinas compressoras de polir, 'receptáculos, rolos, roletas,
bases para tele fones, baldes, bacias. boa caraetéis, máquinas' cravadeiras. ramal ressaltas repulsionadores de rolamentos Para distinguir ferragens e 4erraMentas. sai. caixas, carteiras chapas, cabos
ros hidráulicos, máquinas para at'arcat e rdos, .rolamentos, aparelhos reduto, Alicates, alavancas, .arruelas , arrebites para ferramentas e utensilios, cruzetas.
canhões. máquinas para fabricar casar ias ae consumo de gasolina, retento argolas. aldraves, armações de metal caixas para acondicionamento de aliros, máquinas para tirar co rtiça, d . stri- res de graxas de óleo e de cilindro, abridores de latas, arame. aparelros de mentos, caixas de material plástico para
buidores de gazolina, dispositivos de redutores silenciosos; máquinas de ros- chã e café. assadeiras . açucareiros. apa baterias, . coadores. coas. canecas, co
artinque, diferencial, dispositiva, de quear, máquinas rotativas para oisinar -alhos paia lavatórios, arandelas. ares. 'heras, conchas, cestas para pão, cestiignição elétrica para motores, :fin2MOS ferro, aço e bronze, máquinas para ro- tas, aros, ahnofadrises, amoladores nhaa capas para álbuns e para livros
dragas. desnatadeiras para manteiga. tular, reguladores, serras mecânicas, amoladores de' ferramentas„ alças para cálices, cestos, castiçais para' .veas.
desabradores de cana e forraageni, má- seamentos, de pistões, engrenagens e pa- ancinhos, brocas. bigornas. baixelas caixas para guarda de objetos , crtu
quinas desempalhadoras, máquinas de- rafusos sem fim, silenciosos,satélites, bandejas. • bacias, mornbonierea balde: chos, coadores para chã, descanso para
bulhadoras, descascadoras, mácia mas separadores do " graxa, óleo e' cilindro, borboletas. baterias, bases de metal bra pratos. Copos e copinhos de plasraco
distribuidoras de concreto 'e barro . es- máquinas secadoras, máquinas para cadeira-, bales. tasagra, buchas, bainha para sorvetes. caixinhas de plástico
puladeiras, eixos 'de direção, eixos de serrar, máquinas salgadeiras para man- para facass baterias de casinha. colhe para sorvetes. colherinhas. pasm/ns,
transmissão, embreagens, engraxadores teiga, teares, turbinas, torcedeiras, te- res de pedreiros. cadeadas correntes ca. aarlinhos de plástico para sorvetaa forcentrífugos para forjas, engenha, de souras rotativas, tesouras mecânicas, fades, chaves .de parafusos, conexões minhas de plástico para sorvetes. discos
cana. esremedeiras ,para manteiga: en- tôrnos 'revólver. teimo mecárdcos, trilhos ,ara éncanamentos caixas de metal Dan embreagens de material plastico embagrenagens para mancais, engrenagens tupias, tranchas,' tirantes, transportado- nortaes, • colunas. canos, chaves de len lagens de material plástico para sorvede cremalheiras, engrnagens o 1
res automticos para alta e baixa pres- da chaves Inglesas. cafitções canecas tes estojos para . objetos, espumas de
de, manivelas. engrenagens de parafuso, são. máquinas lavadeiras, máquinas ra copos. cachepats -entro de mesa CO n ylon. esteiras. • enfeites para automósem fim, engrenagns d distribuiçao, en- ra terraplanagem, máquinas ae soldar, qu:teletrits. caixas para condimento dr, veis, massas anti-ruidos, eacoadnses de
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pratos,' funis, formas para doces. fitas' porta-jóias, paliteiros, panelas puxado- cana, esremedeiras para manteiga: enIsolantes. tilmes, fios de' celulose, lecticia res, placas, pregadores, porta-esponjas, grenagens para mancais, engrenagans
para bolsas, facas, .guarniçaas, guarni- peneiras, pinos, plainas perfuradeiras de cremalheiras, engrnagens paia eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
ções para chupetas e mamadeiras, guar- pires, pinças, panelbes porta-copos e sem fim, engrenagns- d distribuição, ennições para porta-blocos, guarnições lhas, rasteio& roldanas, ralos, regadores
para ilquidllicadores e para batedeiras rebites, reduções, recipientes de metal, grenagens multiplicadoras, • esteiras
transportadoras, elevadores rldráulicos,
•- de frutas e legumes, guarnisõeg Je ma- rodízios, roscas de aço inoxidável, re- exaustores paar forjas, esmeris cápsu
terial plástico para ctensilios e objetos gistros de aço inoxidável registros,
máquinas
guarnições para bolsas. garfos, galeriar serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrô- las, máquinas encanatórias,
para cortinas, jarros, laminados, plás- lhas, torquezes,, trilhos tubos subula, ensacadoras, elevadoras, maquinas de
ticsis, lancheiras, manteguáras, malas, ções, ampões. Cavadeiras telas de esculpir, diafragmas,' enaienaens . de
°rissois, pendedores de roupas, puxado- arame, trincos, taças. travessas, tesouras comando das válvulas', máquinas emres para móveis, pires. 'pratos palitei- trancas, tramelas, talheres talhadeiras pilhadoras, máquinas para , estaleiros,
tampas para panelas e caldeirões: ter- eixos de comando, engrenagens 'para
ros, pás de cosinha, pedras pomes,
gos, protetoes para documentos. pu- rinas, sachos, trans de cosinha, torra- eixos de comando das válvulas e para
^de manivelas, máquinas de esa autores de água, para Uso doméstico deiras, orinois, vasos,, vasilhames ver eixos
porta-copos; porta-niqueis, porta-potas, gas, mandril de expansão, freza de tampar, máquinas de esticar, máqualas
porta-documentos, placas, rebites, rodi- frezar, guia de freza de chanfrar. para e. scavaição de terra, máquinas para
nhas, recipientes, suportes sUnortes tara ventosas, maletas, baus para sacos de extração de óleos, filtros para !imana
do motor, filtros ara óleos, foles. de
guardan apos . saieiros . aniacs, tigelas, viagem, para pastas, balmazes, cantos forjas, ¡rasas, fusos, fornalhas para fun• tubos para ampolas, tubos -para serin- para estojos, colchetes para malas, cra- dição,
fuaadeiras, ;orlas máquinas para.
gas, travessas, tipos de• material plás- vos, enfeites, fecho para pastas e para
furar e centrar fornalhas para trataram
malas,
passadores
de
correias,
ponteisacolas,
sacos,
saquinho&
vasilhatico.
mes para acondicionamen to vasos, xi- ras, prendedores de papel, supostas, tos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico do fumo,
torniquetes e tubos de expaasao
caras, colas a frio e tolas não incicidas
máquinas para fabricar gelo, máquinas
Classe 6
em outras classes, pau sayasiia, para
cortumes. para marcineiros. para sapa- Máquinas para indstrias téxteis em ge- para fabricar telas de arame, guilhotiteiros, para vidros. pasta atlesiv . 1 p.ira ral; máquinas e suas partes integrantes nas, guindastes, geradores para correra
• correias, pasta e pedras para afiar para fins industriais; máquinas para ais te, continua e alternada, geradores de
rebolos, adesivos para tacos, adesivos dústrias de calçados; máquinas de pre- eletricidade, máquinas para- sialvanopatapara ladsilros e adesivos para azulejos cisão; máquinas operatrizes; motores e tiai gazeificadores de líquidos combui.
• anéis, carretéis par tecelagem e guar- suas partes; peças para veiculos; Ala- tiveis, guinchos, injetores para carburanições de material plástico para indús vancas, alternadoses , aceleradores, anela dores, máquinas de impressão, tornos
de pistão, • anéis de esferas -para rola- industriais •(fornalhas), máquinas insu.
tria geral de plásticos
•
mentos, anéis de óleo, anéis pára faci- fiadoras, máquinas., limadoras, maquinas
11,
Classe
l.tar o arranque dos motores, anéis de para lavar vasilhames em geral, máqui.
Para distinguir ferragens e ;erramentas segmento, auto-lubrificadores, arietes taS para fabricção de bebidas reirigeAlicates, alavancas, arruelas, arrebite*
aparelhos para mistura de combustíveis santas, da águas gazei‘icadas, máquinas
argolas. aldraves, armações de metal de motores a explosão, máquinas amas de arrolhar e tampar garrafas, máquiabridores de latas, arame, aparelros de
Máquinas amassadeirs de con- nas para engarrafar bebidas e liquidos,
chá e café, assadeiras, açucareiros, apa- sadeiras,
creto
e
brro, maquinas de abrir chave- máquinas para colagem re rótulos ::rn
• relhos para, lavatórios, arandelas, ares- tas. máquinas afiadoras, para ferramen- vasilhames,' máquinas para fermentar e
tas, aros, alinofadrises. amoladores,
tas de cortes, máquinas para arqueação misturar bebidas, juntas universais para
amolaiicres de ferramentas, alças para de embalagens e volumes, máquinas condutos dãgua de motores e máquinas,
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, para afiar, máquinas para ajustar, má- laininadores a frio e a quénte para aço
, bandejas, bacias, mombonieres baldes
quinas de atarrachar, batedeiras, biels, e outros metais, lançadeiras, lubrifica,borboletas, baterias, bases de metal bra- bombs
de óleo, braços, .burrinhos -blocos dores centrífugos, máquinas de lavar
çadeiras. bules. bisagra. buchas, bainha de motores
bronzinas, blocos, barras, rratos e roupas, máquinas lixadoras,
para taeass baterias de casinha, colhebombas
de
ar
comprimido, bombas lu- macacos, mancais motores elétricos,
res de pedreiros, cadeados correntes cabrificantes, bombas de circulação, bom- meadeiras, martelos mecânicos, moinhos,
bides. chaves de parafusos, conexões bas
de combustíveis para motores bom- para cereais, 'maçarocas, martcletes,
para encanamentos :aixas de metal para
bas
de água e gazolina para automó- nsalacates, motores, mancais para broportões. colunas, canos, chaves de fenveis,
bombas hidráulicas, bombas miá. cas, motores de combustão interna, moda. chaves Inglesas. cabeções. canecas,
fitas,
rotativas de deslocamento e a pis- tores diesel, macacos ara brocas, macopos. cachepots centro de mesa cocacos de rôscas, de arafusos e hidráuli:
queteleiras. 'caixas siara condimento de tão, bombas elétricas, bombas para cos, ai ncais de roletas, moios de válalimentos. cadeados, .caldeirões, caçaro- liquidos, para pressão hidráulica e pala vulas, mandris, inagnetos para motores.
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- compressões. bombas elétricas •pasa magnetos de ignição, mecanismo impuldores, cuscuseiros. cabides de metal, (hab. ) pneumáticos, brunidores para ce- sionador do difeseritcial mineração, mulcabos. caixas de ferro, cgruzetas cusvas reais, máquinas batedeiras, máquinas ,pliaadores, máquinas misturadosas de
• cantonáras, chaveiros, caniae •es, cha- brunidoras, máquinas para bordar, ma- barro e .oncreto,'WÂuinas para ' malhavenas, cremones, cadinros chan- quinas betoneiras. cruzetas, cilindros, ria, máquinas pata movimento de terra,
fradores, cassinetes, cabos, chaves cha- cãmbios, cabeçotes, camisas, .cárter de maca:Inas para moldagem, pinhões, pisves para porcas circulares chaves tor motor, comutadores, cubos de placas de tões de -motor, politrizes, motores a exquimétrica. correntes para chaves, col embreaem, culatras de cilindro do mo- plosão a combustão interna e elétricos.
creias, Shaves para porcas, distintivos tor caixas d elubrificação carburadores, prensas, punções, plainas de mesa, plaidobradiças, descanço para talheres, pra- cabeçotes do cilindro, máquinas para nas liniadoras placas pari. tairnos, preatos e copos. enxadas, esferas, engates, cortar frios, coroas, carteiras,' cadeias sas hidráulicas, máquinas para panifiac
enfeites de metal, estribos. espátulas cortantes para entalhar, camisas para ção e'máquinas para fabricação te masestojos de metal para carimbos, eixos cilindros, cardans, maquias catadoras, sas alimentícias, máquinas para fabriexpandidos para tubos, estruturas metá- caldeiras, máquinas de costura, máqui- cação de papel, platinados para veílicas, escarradeiras, espremedores, espu- nas adaptadas na construçKo e conser- culos, pedais de alavancas de embreamadeiras. formões, foices, ;erro para vação de estradas, corte de madeiras e gens, planetárias de parafusos sem fim
cortar capim, frerolhos. facas, facõaa carretos, máquinas para cortar e moer e de rodas, polias. máquinas nara ota
fechaduras. fruteiras, funis. leoninas para carne e legumes. máquinas classificado- ria, máquinas pulverizadoras, máquinas
doces, bolos. empadas e pudins, flanges ras, máquinas de centrar, máquinas de polir, receptáculos, rolos, Toletes,
fivela, furadores, ferramentas cortantes para cortar, máquinas compressoras. ressaltos repulsionadores de rolamentos
ou perfurantes para marcenei-os, ;echos aarretéis, máquinas cravadeiras,. carnei- e rolos, rolamentos, aparelhos reduto'de . metal, ferraduras. forminhas, fitas ros hidráulicos, máquinas para fabrIcas
res de consumo de gasolina, retento
• de aço, ganchos, guarnições de metal, canhões, máquinas para fabricar cigarres de graxa. de óleo e de cilindro.
garfos, ganchos para quadros, grampos ros, máquinas para tirar cortiça, distri- redutores silenciosos, máquinas de roa.
para emendas de correias, grades para buidores de gazo/ina, dispbsitivos de
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros arranque, diferencial, dispositivos de quear, máquinas rotativas para, usinar
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- igniçáo elétrica para motores, dínamos, ferro, aço e bronze, máquinas para rolhos, jarros limas lâminas licoreiros dragas. desnatadeiras para manteiga, tular, reguladores, serras mecânicas,
latas. luvas ting ""as. le iteiras, macha- des'ilradores de cana e forrgagem, má- segmentos de pistões, engrenagens e padinhas molas para portas, martelos quinas desempalhadoras, máquinas de. rafusos sem fim, silenciosos, satélites,
marretas matrizes, marmitas maçanetas bulhado:as, deseascadoras, málninas separadores de graxa, óleo 'e cilindro,
mossas, machetes, mantegueiras malhos distribuidoras de concreto e barro, es- máquinas secadoras. máquinas para
nava lhas, nipes,
pás. picaretas puladeiras, eixos de direção. eixos de serrar, máquinas salgadeiras para manpreços.ponteiro* para fusos porcas transmissão. embréagens, engraxadores teiga, teares, turbinas, torceeeiras, tepratos, porta,gelo, poseiras, porta-pão, centrífugos para forjas, engenhos de souras rotativas, tesouras mecânicas,
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tónicas revólver:16mo mecânicos, trilhos§
tuplas, trandhas, tirantes, transportadores automticos para alta e baixa pres.
são, máquinas lavadairas. máquinas 'para terraplanagem, máquinas de soldar,
tuchos de vá'vulas, máquinas para 'in.
dústrias de tecidos, máquinas pari' tecidos de tapeçarias, máquinas tritiMdoras, máquinas térmicas, máquinatS de
trancar, máquinas de tricotar. 'máquinas urdideiras, válvulas para motóres,
válvulas de aspiração, transportadores
mecânicos. velas de ignição para ~toses, virabrequins, ventoinhas e máqui.
s.
nas ventiladoras
Termo -no 664.130, de 1-10,1961
Arnaldo Ramos da Silva
São Paulo

Ic))

t/'

Classes' 5 — — 8
10 — 24
'25 --- 40
48 — 49
Para distinguir; Metais não trabalhados
ou parcialmente trabalhado, usados nas
indústrias máquinas e suas partes integrantes, inclusive motores artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral,
acessórios de aparelros elétricos, artigos elétricos e instalações elétricas para veículos, artigos, aparelhos elétricos
e utilidades domésticas, instrumentos e
aparelhos para fins ktels instrumentos,
aparelhos, máquinas para a cirurgia, "farmácia, medicina e arte dentárias,
ferramentas para ésses fins, fases, espa.
racirspos, algodão hidrofilo artefatos, de
tecidos em geral, de algodão, cânhamo,
juta, linho, seda lã e outras fibras; iina.
geris gravuras, estátuas, estatuetas, estampasmanequins e análogos quaisquer obras- de pintura e escultura; móveis de metal, vidro ou madeira, estofados, ou não colchões acolchoados, e
travesseiros para móveis; artigos aaile
toucador e esfumarias em geral; br).nquedos, jOgos e assa-tempos de tõda, a
espécie inclusive apetrechos e pertences
para fina desportivos
Termo no 664.131, de 1-10-1964,.1
Brasvias —. Construtora Brasileira de
•
• Rodovias Ltda.
São Paulo

BRASVIAS—CONST RUTORA1 r
BRASILEIRA IE /IN
DOVIAS LTDA.
Nome Comercial
Tirmo n° 664.132, de 1-1O-1964'
-Dr. Paulo Gorga
São Paulo
.1
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Classe 33

Título

II 4

(a,
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1Jukttilt tirluimL

• toeça0

Hl)

Fevereiro de .1955

Termo n° 664: 133, de 1 - 10 - 1964

conjuntos de armários e gabinetes para bolas e mess 'para bilhares, vagonetes,
Termo n o 664.145, de 1-10-194
copa e cosinha. camas, cabides, cadeiras varas para saltos, varas para pesca,
•São Paulo
giratorias, cads.ras de baiana°, caixa
tarrafas. e iscas, xadres
de raalos, colchões, colchões de molas
Classe 20
disp:'nsas, divisões. divans. discotecas, Para distinguir: Petrechos navais e
11EIREIRA PAUTEI.
ROTEIRO DD SOL .
de madeira, espreg uiçadeiras. escrivani. aeronáuticos: âncoras, bóias, cinta de
_Csraguatatuba- LTDA."
unas, estantes, guarda-roupas, mesa
natação, fateixas, 'flutuadores ara . hituesinnas, mesinhas para radio e tetevi
droinetria, paraquedas e salva-vidas
Eat. de S.Paulo
são, mesinhas para televisão, molduras
onie Comercial
Classe 22
para- quadros, porta-retratos, poltronas.
Pura distinguir; nus de algodão, cã
Classes: 33 — 41 — 42
43,
Termos ns. 664.134 a 664.137, de
poltronas-cama:, prateleiras, porta-chanharno Celulose, luta, linho, lá, nua
Títulos
1-10-1964
paus-, sofás, sofás-camas, travesseiros e
plásticos, tios de seda natural ou raion
Móveis de Aço Masca:anhas Ltda.
vitrines
Tèrmo n9 654.146, de t- 'U-1964
para tecelagem, para bordar, para cos.
São Paulo
Classe 6
Pazentia Cocanha Ltda,
tura; tr cotagem e para croché, tios e
Para distinguir como -marca genérica:
linhas de tõda espécie'
máquinas para taarefações. máquinas
Classe 23
paca beneficiamento de cereais, moinhos, Para distinguir: Algodão, cânhamo, ca..
ROTEIRO DD SOL
torradorcs de café, máquinas ara indus- roa, fazendas e tecidos de lã em peças,
dei '
trias textis em ge,al, e teares, máquinas paco-paco, seda natural, tecidos pás
depaecisão, máquinas operatrizes, má- ticos, tecidos de cambraia, tecidos a.
.2.Ra1,1,10
quinas hidráulicas, máquinas elétricas.
flanela, tulares, cretone e go.gurão
máquinas para poeto de abaitecimento
Cla:ses: 33' — 41 -- 42 — 43
Termo n° 664.144, de 1-10-1961
de veículos, máquinas az.a doméstic6,
Urbanizaiãto, loteamentoa:hotel, ijesttaa
Emílio Cury
máquinas ara todos os fins industriais
rante, bar, turismo :lub recreio e
máquinas ara indústria de calçados, moSão Paulo
diversõ
á
to:es esuas artes integrantes, geradores,
dinamoá, caldeiras, 46:nos ara fundições
ermo
6t4.147, de 1-10-1964
(fornalhas), bombas ara todos os fins
Fazenda
Cocanha
NACIONAL KID
máquinas ara indústria de anificaçasa
máquinas para indústria de cigarros,
Indústria Brasileira
Classe 8
máquinas para indústria de papel, má. ROTEIRO ro SOL
raaa distinguir: Artigos e aparelhos elé- qUinas para fab.icar gelo, máquinas
tridOs, eletrônicos em geral,- aparelhos para -uso na construção e conservaçae,
Ilha Bela— Est.
Classe 49
.
e artigos para instalações elétricas, ele- de estradas, corte de paideiras e caraPara distinguir: jogos, brinquedos, arde S.Paulo
tronicas e hidráulicas, conjunto de peças tos, máquinas para indústria gráfica
tmos desportivos e assatemos, a saber:
elétricas formando aparelhos óticos,Ins- máquinas para galvanoplastia, máquinas
álbuns ara recortar, e armar, aviões, autaIdções e "artigos elétricos e eletronicos para teiraplenagem, máquinas para in- to:nave:s. andadores, aros, argolas, berGases: 33 — 41 — 42 — 43
automóveis,
aparelhos
e
acessórios
pal'a
dústria de bebidas, máquinas' ara usi- cinhos, boueaas, bonecos, baralhos de Irl,anização, loteai-untos, hotel, restaupaia rádios e fonógra tos, aparelhos e nas de aço, máquinas ara 'anuns de cartas, bolas para todos oa esportes
rante, bar, turismo chita rzerefo e
Instrumentos didáticos,, instrumentos cidiversôas
açúcar e álcool, peças para , veículos brinquedos em forma de animais, tiaentificos, instrcrnentos de recisão, acen- não incluidas em outras ciasses, máquiiões de brinquedo, bilhares, brinquedos
dedores elétricos, acumuladores' elétri- nas para todos os fins indust
Termo n. 9 664.148, de 1-10-64
riais e suas mecânicos, brinquedos em forma de insco, aspiradores elétricos, aspiradores de
Fazenda Cocanha Ltda.
partes integrantes
trumentos musicais, briqnuedos em forSão Paulo
p ó. microscópios, agulhas ara antenas
ma de armas, brinquedos em forma cit
aparelros de controle e medida, apareTermos ns. t64.138 a 661.143, de máquinas, brinquedos de cortar, brinlhos de expurgo, aparelhos de ligação
1-10-1064
quedos de borracra com ou sem asso,
para banheiros, aparelhos de ar refrigeROTEIRO DD SOL
vio, carrinhos, carrocinhas, carros, ber.
'
Equipesca
—
Equipamentos
de
Pesca,
rado, aparelhos de lt tensão, aparelhos
o Sebastiaoços. caminhões, cartas de jogar, chocaComércio
e
Indústria
Ltda.
automáticos para descarga de água
lhos. caneleiras para esportes, cartões
Est.de S.Paulo
aparelhos 'de ar condicionado
São Paulo
de loto, casinhas de brinquedos. carters, casinhas de armar, cadeiras de
Classe 17
•
3
Artigos para escritório, almofadas para
brinquedo, carteiras e envelopes com
Classes: 33, 41, 42 e 43
EQUIPLO
T
E
f ólhas ara recortar e armar, calçadas Para distinguir: Urbanização, lotes
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas. - Indústria Brasileira
para isonecas, cordas para pular, clavi- mentos, hotel, restaurante. bar, turis
berços para tnataborrão, borrachas para
mo, club, recreio • e diversões
nas para tiro ao alvo, copos de dados,
colas, brochas pára desenhos, cofres,
caixinhas de músicas, addos, dardos,
Termos as, 664.149 a 664.156, de
Classe 24
canetas, canetas tinteiro, canetas para
discos, dominós, espingardas de Ia-rinque1-10-64
desenho, cortadores de papel, carbonos, Artefatos de etcidos em geral. CorMes. do, espingardas de vento, estaquinna.
Arnaldo Ramos da Silva
cárimbos, carimbadores, cola para papel, titas, alamares, debruns, cadar ass. ga- ara jogar, enigmas, engenhos de guerSão Paulo
cdladores, compassos, cestos para cor- lões, tiras, enfeites. ,: llaços, etiquetas, en- ra de brinquedo, ferrinhos de engomar,
respondência. desenhadores, duplicado- tremeios, rendas, bicos bordados. :1/4assa- ferramentas para crianças, figuras de
lamares. franjas, xsrgas. aves e animais, figura, para jogos de
rei. datadores, estojos para desenhos, manarias,
estojos para canetas, estojos com minas, palmilhas, nesgas, atacadores, ombrei- xadrez, fogões e fog'ãozinhos de brin.
Brasileira
esquadros, estojos para lápis, espetos, ras, avios, mochilas máscaras, montas, quedo, jogos de fctebol de mesa, joeeitiletes para papéis, furadores, fitas filtros de café, passamanes, coadores de lheiras para esporte, ganchos para pespara máquinas de escrever, grafites café, borlas sacos, sacas, telas para ca, .guLsos para crianças, halteres, ioClasse 40
bordas, rédeas, cobertas para raquetas iós, iscas artificiais para esta. logos de
pára lapiseiras. goma arábica, grampeaMóveis em geral de metal, vidro, de
dores, lápis etn geral, lapiseiras, ma- coberturas para' cavalos, bandeiras e damas, jogos de dominó, jogos de ra- a a madeira, estofados ou ano,. incluesfregões
quinas para apontar lápis, minas para
quetes, linhas para pcsca, luvas para sive móveis ara escritórios: Armários,
Classe 49
grafites, minas para penas, maquinas de
box, para esgrima, ara jogador de péla armários para banheiro e para roupas
etcrever, máquinas de calcular, maqui- Para distinguir: Brinquedos, jogos, pas- para jogador de sôcos, máscaras carna- usadas, almo çadas, acolchoados para
satempos
em
geral,
artigos
para
fins
ex.
nas de somar, máquinas de multiplicar,
valescas, mesas de bilhar. de campista, móveis, bancos, balcões, banquetas,
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-canta- clusivamente desportivos: Automóveis, de roleta, de xadrez, mobilias de brin- bandejas: domiciliares, berços. biombos,
'Los, porta -lápis, porta - canetas, porta- aviões de brinquedos, bercinhos, bone- quedos, miniaturas de utensílios dornés- cadeiras. carrrinhos para chã e café
cartas, prensas. prendedores de papéis, cas, bonecos, baralhos, bolas para to- mésticos, patins, patinetes, piões, pete- conjuntos para dormitórios, conjuntos
percevejos para papéis, perfuradores. dos os esportes, carrinhos, caminhões, cas, planquetas para ginástica, peças de
para sala de jantar e sala de visitas.
réguas, raspadeiras de borrões, stencils carrocinhas, chocalhos, caneleiras para jogos de dama, dominó e xadrez, pelo- conjuntos para terraços, jardim e praia,
• para mimeógrafos, tintas e tinteiros esporte, dominós, damas, discos de ar- tas, pianos e outros instrumentos musi- conjuntos de armários e gabinetes para
remêsso desportivos, dardos para lan- cais de brinquedo, istolas de atirar fie,
Classe 40
copa e cosinha, camas, cabides: cadeiras
Móveis em eial de metal, vklro, de pamento, esingardas de brinquedo, fi- eras, apagaios de papel. panelinhas giratórias, cadeiras de balanço,- cabra
• aço, madeira, estofados, ou não, inclu. guras de aves e animais, joelheiras, pa- quadrados de papel, quebra-cabeças em de rádios, colchões, colchões de molas
• ilVe móveis ara escritórios: Armários. ra esporte, jógos de foot-ball de mesa. forma de armar, raquetes. redes de pes- dispensas. `divisões, divans, discotecas
• armários para banheiro e para roupa': jogos de, armar, luvas para esporte. ca, redes para jogos, rodas de roleta, de madeira, espreguiçadeiras. escrivani2. usadas, alrno 4adas, acolchoados para miniaturas de utensílios domésticos, más- revólver de brinquedo, soldadinhos de nhas, estantes, guarda - roupas, mesas,
'" móveis, bancos, balcões, . banquetas caras para esporte, nadadeiras para es- chumbo, taboleiros para jogos, tacos de mesinha, mesinhas para rádio e televi•
- = bandejas, domiciliares, berços, biombos, porte, patins, patinetes, piões, petécas, bilhar, tambores para crianças, tambu- são, mesinhas para televisão, molduras
3` cadeiras, carrrinhos para chá e café revolver de brinquedo, raquetes, redes reis, tamboretes tênis de mesa, tico-tico, para quadros, porta-retratos, poltronas,
- conjuntos para dormitórios, conjuntos de metal para pesca snookers, trens trens e vias férreas para brinquedos, poltronas-camas, prateleiras, porta.cha.
• para sala de jantar e sala de- visitas. tênis de mesa, tômbolas, tamboretes. varas pa r ap esca, varas de saltar, vea Deus, sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrines
1" conjuntos para terraços, jardim e praia. tacos, tornozeleiras para esporte, tacos,
locipedes, vagonetes e zepelins
I

São Paulo

-

•

natuba— Est.

•

PANDORA'
Indústria
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Classe 49
Para distinguir: Flrinquedos, jógos, parsatempoa em gerai, artigos para fins exclusivamente desportivos: Automóveis,
aviões de brinquedos, bercinros, bonecas, bonecos, baralhos, bolas para todos os esportes, carrinhos, caminhões,
carrocinhas, chocalhos, caneleiras para
esporte, dominós, 4,amas, discos de arremesso desportivos, dardos para lançamento, espingardas de brinquedo, figuras de ves e .nimals, joelheiras para
esporte, jógos de foot-ball de mesa, jógos de armar, luvas para esporte., miniaturas de utensílios domésticos, máscaras para esporte, nadadeiras para esporte, patins, patinetes, piões, petécas,
reviver de brinquedo, raquetes, redes de
metal para • pesca, snookers, trens, ténis de mesa, tômbolas, tamboretes, tacos. tornozelelraps para esporte, tacos,
bolas e mess para bilhares, vagonetes.
varas para saltos, varas para pesca, tasra mas e -iscas, xadrês
. 'Ciasse 25
Para distinguir árvores de natal, bibelota, bolas para enfeites de árvores de
natal, cartas geogrficas, clichés, cartões
postais, cartazes, displays. desenhos artsticos, desenhos, 'decalcomania para tecidos, 'estátuas, estatuetas, estampas,
gravuras, frutas de vidro, figuras de
ornatos, festões, fotografias, frutas de
louça, figuras para enfeitar bolos de
aniversários, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações, imagens, letreiros, manequins, maqustes,
obras artisticas, obras de pintura, painéis e cartazes para decorações e para
exposição. projetos, mostruários de mercadorias diversas e para propagandas,
suportes artIsticos para vitrines, estatuetas, para adôrnos e para fins ardaticos, taboletas
" Classe 10
Instrumentos, máquinas..- akaarelhos e
petrechos para medicina. 'a arte dentária a cirurgia e a higiene. aparélbos
e instalações hospitalares: Amalgamas.
algodão ( hidrófilo," agulhas para injeções, assentos para enfermos, aparelhos de pressão arterial, aparélhos de
diatermia, aparelhos para massagens,
aparelhos de rálos ultra-violeta, agraanuscópios. afastadores, abre-bôcas, abalx-linguas, aparelhos e ráios X.
aparelhos para surdez, aparelhos adenótonors alicates, ataduras, adesivos
curativos. aparelhos para abaixar línguas, afastar lábios, gengivas, agulhas
para seringac tonizadores, alargadores
de canais, alavncas para extração de
dentes, amalgamas para 'obturações,
amianto em fibras e em obras, ângulos
para brocas para fins dentários, anéis
e .aparêlhos para fundição - e encrustação, aparelhos eletro-dentários, cirúrgicos e eletro-diagnósticos, aparelhos para
gabinetes de clinica e prótese dentaria, arcos para serras de ouro, aracaiadores, bolsas para água quente, bisturis, braços artificiais de borracha, bugias, bombas de borracha para fins
cirúrgicos e protéticos. bacia para
cuspideiras, bicos para seringas de ar
e água quente e fria, boticões, braços
para canetas, de brocas brocas para
clinica e de prótese. bronqueiros, ban• das de borracha, braços para mesa auxiliares. bandeias hospitalares, cautérios. canetas para brocas para fins deu.
tários. copos para cuspideiras. cubetas,
cadeiras para dentista, ceras preparadas e composições de cera para uso
de clinica e de prótese, cimento em
geral para obturações, compressores de
ar, cones cOntraplaças, canetas para
brocas para fins dentários, porcas, estampadas ou não de qualquer Material
cuspideiras de fontes, copos elétricos,

DIÁRIO OFICIAL (Seção
cera laminada, cera para- inscrustaçao
e articulação, cera colante, catgut, cadeiras para clinica médica e dentária
coroas, cânulas, conta-gotas, castótomós. cefalômetros, curetas, colheres cortantes, calcadores, aparelhos de correção para os dentes, cambraia hidrófila,
chumaços higiênicos,, cintas abdominais,
compressas,' armários paar fins hospitalares, camas, carrinhos para transportes
tas de enfermos, drenos dentes adiçaciais, dentaduras, duchas vaginais dilatadores, depressores, dedeiras de borrachas, iscos para fins cirúrgicos e protéticos, iscos de feltro para polir dentes, helenicas, escavadores, estojos de
bolso para Instrumentos cirúrgicos, descansos para seringas, discos para separar e desgatar dentes, estufas, espátulas. ecalpelos, escopros, elevadores, extratores, estiletes, espéculos, extirpadores, equanervos e equarissoires, espelhos para exames de boca, espigões
simples e duplos 'para pivots, esterilizadores a álcool e elétricos para fins
dentários, extratores de espigões, estampas para pçrótese, estufas para fins
cirúrgicos e odontológicos, espéculos de
vidros, estojos para 'instrumentos cirurgia°, escrotais elásticos, encostos para
enfermos, escovas higiênicas, esponjas
para cirurgia, esparadrapos, equipos.
fraldas higiênicas; fundas, feltros para
cataplasma, fios, de linha para feridas,
fios dental, funis e bacias para cuspicidras, fieiras, para motores dentários,
godiva, gesso, guta percha, gazets. goivas, gessadas, gessos para prótese, guta-percha para obturações, geradores
para prótese, gaze antisaptica. Ideal
base, incrustações, instrumentos cirúrgicos para operações, instrumentos para
abaixar lIngua, afastar , lábios e ganga
vas, juntas corrediças para canetas de
brocas, irrigadores, liquido. para limpesa
e polimento dos dentes, lixas, limas
para ossos, lancetas, luvas de borracha
para cirurgia,. lamparinas, laminadores
para prótese, ligas para prótese, lixa
em folha e em disco, ligaduras de
cânhamo, massas plásticas para fins
odontolOgicos, rascaras para anestesia.
mesas para opeiações. meias elásticas,
mesas para curativos, martelos, mercúrio para obturações, mandril para 'polimento, caoldeiras, macas, mesas para
clinicas médica e hospitalar e cirrgica,
móveis para fins cirúrgicos e odont.>
lógicos, • nuflos para 'dentaduras, olhos
artificiais, protetores para seios, pontes
móvel: e pontes fixas.' pontes de gutapercha para' obturações de canais, pós
para limpêsa e polimento dos dentes,
porcelana para os dentes, padiolas, preservativos, pinças anatõmicas, pincéis
para garganta, pivots, protetores, placas para ossos, pós artificiais, panos
para manipular craes, pós adesivos dentaduras. porta resíduos para gabinetes
dentários, eastas de grafites, prensas
para nuflos e para coroas, porta amalgamas, quadros elétricos, ruge para
dentes, retesoaplos, rodas para desgaste,
rolos cirúrgicos de âã ou pau. aparelhos de raio X. raios ultra-violetas, diatermia, revestimentos para prótese. seda
para 'miaras, solda para prótese, seira
e serras para raquiotomia, suportes
atléticos. sacos para gelo, sondas, seringas para lavagens, seringas hipodérmicas, perfuradores, ruginas aparelhos
de infra vermelho, sandraca, suspensórios atléticos, tira-leite, tubos de borracha -para irrigada-es, termômetros, trepanas tesouras, toalhas higiênicas
tampões higiênicos, tiras de lixa e celulose, turbinas para ar, tigelas e tiras
de borracha para fins protéticos,
nizadores verniz 'Isolante e ventosas

lkl) •
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de embalagens e volumes, mácitánae
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essenclas, ex- *sara afiar, máauinas para ajustar, matratos.' água de colónia, água de touca- quinas de atarrachar, batedeiras, biela. •
dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
parabarba, loções e tónicos para os
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 "Máquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, p6 de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos, cartnim para
e rosto e para os lábios, sabão e 'creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios ew pó,
pasta ou liquido, sais perfumador • para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escôyas para dentes, cabelos, u&sas,
e cílios; dum de louro. saquinho pariualado. preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados' para descolorir
unhas, aios e Pintas ou sinais ardia
ciais, óleos para apele
Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhas
e calçadas, ataduras de algodão para
diversos fins, extseto para fins medici•
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras
borlas, cadeados caas ara móveis e
pianos. ,carapaças para cavalos, co-dões, debruns, lã, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, 'fofos galardates, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimeutos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas.
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, 9inhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, raiou lã pelo e fibras não •
incluidos em outras classes
Classe 5
.
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce,' aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze eia
barra. em . fio, éhumbo em bruto ou
parcialmente pRpkado, cimenta metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. 'estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente cabaihado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em Rilha, . latão
em feldha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados.- metais em massa, metais , estampados,
metais para solda, niqueL zinco
Classe 6
Máquinas para indstrias Micteis em geral; máquinas e suas partes integrantes
para fins - industriais; máquinas para indústrias de calçados; máquinas de pre cisão; mácminas oparateizes; motores e
suas partes; peças para veiculeis; Alavancas, alternadores, aceleradores, \anéis
de pistão, anéis de esferas para rolamentos, alléis de óleo, anéis para faeiLiar o arranque das motores, anéis da
segmento, auto-lubrificadores, arietes,
aparelhos para mistura de combustíveis
de motores a explosão, máquinas amassadeiras, máquinas amassadeirs de concreto e arrio, máquinas de abrir chavetas, máquinas afiadoras, para ferramentas de cortes, máquinas p ara arqueação

bomba de óleo, braços, burrinhos bloaoa
de Motores bronzinas, • blocos,' barras.
bombas de ar comprimido, bombas lubrificantes, bombas de circulação, boraIsas de combustiveis para motores botas
•bas de água e gazolina para automóveis, bombas hidráulicas, bombas centrifuas, rotativas de, deslocamento e a pis.
tão, bombas elétricas, bombasr:para
líquidos, para pressão hidráulica e para
compressões, ' bombas elétricas . para
(hidr) pneumáticos, brunidores para cereais, máquinas batedeiras, máquinas
brunidoras, máquinas para bordar, máquinas betoneiras, cruzetas, cilindreis,
ilia
câmbios, cabeçotes, camisas, tárter de
motor, comutadores, cubos de placas de
embreaera, culatras de 'cilindro do motor caixas d elubrificação carburadores
cabeçotes do cilindro, máquinas para
cortar frios, coroas, carteiras, cadeias
cortantes para entalhar, camisas -para
cilindros, cardans, máquins catadoras.
caldeiras, máquinas dé costura, máquinas adaptadas na construção e conservação de estradas, corte .,:de madeiras e
curatos; máquinas para cortar e. moer
carne e legumes, máquinas classificadoras, máquinas de centrar, ma4ainas
para cortar, , máquinas comprest6ras,
carretéis, máquinas cravadeiras, eánel:
ros hidráulicos, máquinas para falisag
canhões, máquinas para fabricar ' garros, máquinas para tirar cortiça, * siribuidores de gazolina, dispositivos' de
arranque, diferencial, dispositivos de
ignição elétrica para motores, dínamos,
dragas, desnatadeiras para manteiga,
desçibradores de, cana e foirgagem,emá,
auinas desempalhadoras, máquinds de, '..
bulhadoras, descascadoras, s mácsanas
distribuidoras de 'concreto- e bar% es-•
puladeiras, eixos de direção, eiic.g de
transmissão, embreagens, -erprax ores
centrífugos paia forjas, enganas , de
, cana, esremedeiras para manteiga; engrenagens para mancais, engrena gana
de cremalheiras, engrnagens para eixos
de manivelas, engrenagens de parafusos
um fim, engrenagns d distribu i ção; engrenagens • .multiplicadoras, esKerars
transportadoras, elevadores ridráulicos.
exaustores paar forjas, esmeris, ctrpsus
las, máquinas encanatórias, máqUinas
ensacadoras, elevadoras, uiáquinaí' de
esculpir, diafragmas, envenaeni f de
comando das válvulas, máquinas --ktmpilhadoras, máquinas para estaleiros,
eixos de comando, engrenagens ':2ara
eixos de comando das válvulas e ilpara
eixos de manivelas, máquinas de a estampar, máquinas de esticar, máqtfinaa
,.ara escavalção de terra, máquinas liara
extração de óleos, filtros para linirza"
do motor, filtros ara óleos, foles de Ar.
forjas, fresas, fusos, fornalhas para tuna
dição, furadeiras, Rujas máquinasipara
furar e centrar fornalhas para catatuatoa . térmicos, máquinas de fabricars'paia
pel, máquinas-para o fabrico do 'fumo,
máquinas para fabricar gelo, máquinas
para fabricar telas de arame, guilhoti.
nas, guindastes, geradores para corrente,, continua e adternada, g eradores de
e letricidade, -máquinas para galvánoplas.
Uai gazeificadores de liquidas cambas.
tiVeis, guinchos, injetores para carb4irs.
dores, máquinas de _impressão, 'pinos
industriais (fornalhas), máquinas insta-.
fiadoras; máquinas limadoras, máqignas
para lavar vasilhames em geral. másuilias para fabrico ° de bebidas refogerantes,, de águas gazei racadas, ,máquinaa
de arrolhar e tampar garrafas, máquinas para engarrafar bebidas e liqukdos.
máquinas -para colagem .re rótulossem
vasilhames, máquinas para fermentar II
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misturar bebidas, juntas universais para dutoa de base asfalt.co produtos para
condutos dágua de motores e máquinas, para barbear, sabão liquido perfumado
laminadores a frio e a quente para aço ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
outros metais, lançadeiras, lubrifica- pasta ou líquido; sais perfumados para
dores centrífugos, máquinas de lavar banhos, pentes, vaporizadores de pertapratas e roupas, máquinas lixadoras, me; escovai para dentes, cabelos, unhas
macacos, mancais, motores elétricos, e cílios, rum de louro. saquinho perta
ineadeiras, martelos mecânicos, moinhos mado, preparados em pó. pasta, liqui•
Para cereai s , maçarocas, marteletes; do e tijolos ara o tratamento das unhas
rnalacates, motores, mancais para bro- lissolventes e vernizes, removedores da
cas, motores de combustão interna, mo- cuticular; glicerina perfumada para os
toreã diesel, macacos ara brocas, ma- cabelos e preparados para dsecolo•
cacoa de râscas, de arafusos e hidráuli- rir unhas, cibos e pintas ou sinais arta
ficiais. óleos para a pele
cos, niancais de roletas, molas de válvulas, .nandris, magnetos para motores,
Tarrno na 664.157, de 1-10-64
magnatas de ignição, mecanismo impaiJosé Redemptor Vieira Araujo
ar? sionador do diferencial mineração, muiSão Pano
tipliçadores, máquinas misturadoras de
barro e concreto, máquinas para malharia, anáquinas para movimento' de terra,
métauinas para moldagem, pinhões, pistõea, de motor. politrizes, motores a ex;1osão a rnbustão interna e elétricos,
prensas, punções, plainas de mesa, plaiia placas para tórnos, prensas:hidráulicas, máquinas para panifiac
ção e áquinas para fabricação de masClasses: 16, 33 e 50
sas. alimentícias, máquinas para fabricação de papel, platinados para vei- Para distinguir: Compra c. venda da
administração predial, engecula's, pedais de alavancas de embrea- imóveis,
nharia, financiamentos, terraplenagain,
gens, planetárias de parafusos sem fim lotestnentos, empreenditnentos. construe de rodas, polias. máquinas para ola- ções, urbanização, pavimentação, arruaria, máquinas pulverizadoras, máquinas mentos, arquitetura, projetos e planejade polir, • receptáculos, rolos, roletas, mentos, imobaiária, constrita:a, admiressaltos repulsionadores de rolamentos ais:ração, incorporações, investimentos
e ro'os, rolamentos, aparelhos redutoe impressos etn geral
res de consumo de gasolina, setenta
Termo na 664.159, de 1-10-64
res de graxa- de óleo e de cilindro,
redutores silenciosos, máquinas de ros- Sibrasa --- Engenharia e Construções
Ltda.
quear, máquinas rotativas para usinar
. Braslia
ferro, aço e bronze, máquinas para tu- talar, reguladores, serras mecânicas.
segmentos de pistões, engrenagens e paSIBRASA - Engenharia
rafusos 'sem fim, silenciosos, satélites,
separadores de - graxa, óleo e cilindro.
e Construções Ltda..
máquinas _secadoras , máquinas para
serrar, macjuinas salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, torcedeiras, tesouras rotativas, 'tesouras mecânicas,
Nome comercial
tairnos revólver, tarno mecânicos, trilhos
tu Pias, tranchas, tirantes, transportado- . Termo na 664.160. de 1-10•64
Organização Sul-Plan Iaala
res autornacos para alta e baixa .pres,
Rio Grande do Sul
são, máquinas lavadeiras . máquinas para terraplanagem, máquinas de soldar,
tachas de válvulas, máquinas para indústrias de tecidos, máquinas, para tecidos de tapeçarias, máquinas cativados
.
mi, máquinas tértnicas, máquinas
ttsancar, máquinas de tricotar, máquinas urdideiras, válvulas para motores,
' válvulas de aspiração, transportadores
mecânicos. velas de ignição para motores, virabrequins, ventoinhas e máquinas ventiladoras

Tiimo n.• 664.162, de 1-10-64
Jet Spray Cooler, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 50
Cartazes de peopaganda. anúncios com
e seta figuras, etiquetas. impressos comerciais

cantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle 4o afogador a
acelerador, tróleis, troleibus, varam tis
carros, -toletes para carros

etteeçãot Auttonte
INDUSTRIA RRASILEIRA
Classe 8 Distribuidores elétricos de bebidas quenClasse 36
tes e frias e partes e acesslr,os dos
Para distinguir: Artigos de vestuários
mesmos
e mapas feitas em geral: Agasalhos
Tarino n.° 664.163. de 1-1C-61
avt ntais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões. boinas, baba(Prorrogação)
douros, bonés. capacetes, cartolas: cara
Philip Morria Incorporated
puças. casaçao, coletes, capas, chatas.
Estados Unidos da América
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal
ça., camisas, camisolas, camisetas,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes tantasias, fardas para militares, colegiais. traldas. galochas, gravatas, aora
Classe 44
ras. logos de angarie, la quetas, laciPéla
Chaautos, cigarors e tabaco
trelas, tronteiras para veículos. guidao
iocomotivas, lanchas,. motociclos, molas.
Tanino na 664.164, de 1-10-64
ECIC — Eletro Contróles Indústria e motocicletas, motocargas. moto 'furgões,'
Comércio
manivelas, navios. ónibus. para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Guanabara
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculas.
rodas para veiculas, selins, tricicles, tirantes para veiculas vagões, velocipeaes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibuss, varaes de
carros, toletes para carros

PARLIAMENT

EC1C

Indústria Brasileira

Classe 8
Fabricação e montagem de apaselhos
e equipamentos', instalações elétricas instrumentos cientificas. aparelhos de uso
comum, instrumentos e aparealos de
didática, moldes de toada a espécie,
acessórios de aparelhos elétricos 'válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, saqueies, máquinas falantes, discos gravados
-Termo na 664.165, de i-10-64
1Viaclial-Oeste Oficina de • Automóveis
Ltda.
Guanabara

Classe 15
Para distinguir: Materiais para consista
TêM10 n.9 644.161, de 1-10-a4
çaies e decorações: Argamassas, argila
Ross Operating Valva Company
areia, azulejos batentes. balaustres, bloEstados Unidos da América
cos de cimento, blocos ara pavimentasão, calhas, cimento, ca/. cré, chapas
Isolantes. caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas dágua,
caixas para cobertuas, caixas •dágua.
caixas de descarga para afixas, edificaçaes remoldadas, estuqeu. emulsão de
Classe 8
base asfáltico, estacas, esquad ria s estruturas metálicas para construçaas , lame- Elementos de válvulas de operaçâo e
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas contraia binário para sistemas digitais
de Junçao, legas, lageotas, material isolante contra frio e calor, manil has, massas par revestimentos de paredes, maPREÇO DO NúMERO
deira§ pare Construções, mosaicos, pro-

LOCAM
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, Tann° n.° 664.166, de 1-10-64
Lojas Rivo S. A.
São Paulo

Tenno n.° 664.158, de 1-10-64 •
José Redemptor Vieira Asnal"
São Paulo
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Tétano n.9 664.167, de 1-10-64
Lojas laivo S. A.
São Pauto
gitg -

indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos ale vestuários
e impas feitas em geral: agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
ouras, botinas, blusões, boinas, babaduros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puas. casaçao. coletes, capas, chales
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas. . ceroulas, colarinhos, cueiros,
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas 'para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de ?ingeria. jaquetas, (aqui&
luvas, ligas, lenços. mantem, meias,
malas. mantas, mand.-mão, tnantlhaa, paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
sueteres, shorts. sungas, stolas ou slacics,
talar, toucas, turban tes, ternos, uni'
formes e vestidos

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bibicletas, auto
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, braços
breques, braços para veteulos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, cama
nhonetes„ carros aaabulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros
tanque', carros-irrigadores, carros, car
roças, carocerlas, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veículos
carrinhos para máquams de escrever
carrediços, para veículos, direção, des'a
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleTarrno n.9 664.168, de 1-10-64
vadores para passageiros e para carga "Da Vinci" — Engenharia, Comércio
engates para carros, eixos de direção
e Indústria Limitada
freios, fronteiras para veículos, guidão
Guanabara
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedala, pant5es
rodas par: bicicletas. raios para bicicle c
tas, reboques, radiadores para -veiculas
rodas para veiculas. selins, tricIcles, ti

oa 22414
zucaustria graaileira

DE HOJE: CR$ 10,00

Classe 16
Portas e janelas

