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SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXIII — N.° 29

QUINTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 1965

•

DEPARTAMEN", O NACIUNAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

quadro tais que, a cada abertura dos
orifícios da segunda parede, um recipiente ou cesto entre no intervalo entre as duas paredes, uii. recipiente
ou cesto seja elevado até o plano ine
clinado su2erior, uni , recipiente Gil
cesto passe de cada planoinclinado ao
plano inclinado seguinte, e que, en.
fim, um recipiente ou cesto saia do
intervalo entre as paredes.
Seguem-se os pontos de 2 a 25.
A requerent reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n9 7.903, de
27 de agOsto de 1945; as prioridades
dos correspondentes pedidos deposita.
&kg. na Repartição de Patentes da
P:ança," em 21 de janeiro de ioto, 28
de setembro de 1960 . e 10 de janeiro
de 1961, sob n9s. 816:480, 839.801 e
849.r.42, respectivamente.

o vapor e a água de tratamento e do
resfriamento, dito aparelhem sendu
caracterizada por comportar essencialde 11 de Abrilde 1961 •
mente planos fixis supeipostes no recinto planos vizinhos- formando, de
Requerente; Ciba Société Anonypreferência entre si, um leve angulo
me, Basiléia, Suíça.
agudo e. resultando num espaço livre
Pontos 'característicos de "Processo
entre cada de suas extremidades e o
para a fabricação de azo-corantes arorcintoe; um quadro deslocável em uni
movimento de vai-e-vem com relação
míferos', — Privilégio de invenção,
ao recinto e tendo mecanismos de
1.0 — Processo para a fabricação
pressão situados ligeiramente acima de
de azo-corantes cromíferos, caractericada dos ditos planos inclinadas; um
zado pelo fato de se fazer reagir uma
externo comum para impri8-hidroxiquinoleina, na razão mole-. TÉRMO DE PATENTE .128.320 comando
mir seu deslocamento aos ditos quacular de aproximadamente 1:1, com
dros e mecanismos de pressão uni cri_
de 13 de Abril de 1961
um composto complexo de cromo de
ficio de entrada disposto muna pareum monoazo- ou azometina-corante,
de vertical do recinto, estando a aresta
TERMO N9 126.283
Dunlim Rubber Company Limited superior da dito orificio sob o'" nível
que contém um ou mais grupos de
•
ácido sulfônico ou ácido' carboxilico — Inglaterra.
da água no recanto; mil orifício de
• Em 31 de janeiro de 1981
Título:
"Aperfeiçoamentos
em
ou
e, por proporção , atômica de cromo
saída disposto na mesma parede Verligado em ligação complexa, uma mo- referentes a pneumáticos" — Privilé- tical do-recinto e cuja aresta inferior
Ilictabolaget Hitssle, Apotekare Paul
está ao nível do plano inclinado infe- Nordstriims Fabriker —
lécula de • corante, 'Sendo ri reação efe- gio de invenção.
1.0 — Um pneumático compreen- rior das corredlças opilarias deslocáTitulo: "Processo de obtenção de
tuada de maneira a produzir um corante, que contém, para cada propor. dendo um refôrço de banda de ro- veis ao longo, da Parede verticát da preparados de • ferro para uso oral".
ção atômica de cromo, uma propor- dagem com uma camada de cordões. recinto, para abrir ou fechar ditos ori- — Privilégio de Invenção.
1° — Uni processo para a obtenção
ção molecular de monoazo ou azome- do refOrço metálicos substancialmente fícios; uma segunda parede vertical
tina-corante e uma proporção mole- inextensível estendida transversalmen- exterior ao recinto e perfurada com de preparados de ferro para uso oral.
dois segundos orifícios superpostos e tendo uma elevadaabsorção nas memte à banda de rodagem de um dos correspondndo
cular de 8-hidroXiquinoleína.
um, ao orifício de en- branas mucosas do himen ou tubrO
Finalmente, a depositante reivindi- seus lados ao outro, salientando-se as trada, e o outro ao orificio de saída, ga.stro-intestinal. caracterizado pela.
bordas
laterais
da
camada
além
da
ca, de acôrdo com a Convenção Interdispostos de mçdo que as arestas infe- combinação de uru composto ferroso,
nacional a de conformidade com o borracha da banda de rodagem em riores dos ditos. segundos orifícios es- o qual a facilmente solúvel nos fluido3
artigo 21 do Código da Propriedade cada um dos seus lados, e sendo as tejam re.spectisamente mais acima e g ástricos e intestinais, com uni agente
Industrial, a prioridade dos correspon- ditas bordas embutidas em e eincun- abaixo das arestas inferiores dos ori- promotor de absorção que é facilmente
dentes. pedidos, depositados na Repar- dadas por borracha de composição fícios de entrada e de saída; 'corredi- solúvel sob na condições existentes de
tição de Patentes da Suíça, em 11 de substancialmente mais macia ene • a ças solidárias deslocáveis ao longo da sbsorção. compreendendo ácido suei+
abril de 1960 e 16 de março de 1961, composição de borracha da banda de dita segunda parede vertical para fe- nico ou um sal dêste, em quantidade
ou abrir ditos segundos orifícios; superior a equivalente à quantidade
sob os na. 4078/60 e 3179/61, res- rodagem moldada integralmente com char
recursos para comandar em sentidos de composto feroaso. sendo a compo.
pectivamente.
a borracha da banda de rodagem.
contrários e deslocamento dos dois, sição resültante, entacselaborada, de
Um total de 12 pontos.
Seguem-se os pontos de 2 a 5.
jogos de corrediças; iur túnel ligando ruam.uso
m.odo comumente conhecido, em
A requernta reivindica de acOrdo o orifício de entrada e o segundo ori- preparados, farmacêuticos; prontos Pacom a Convenção Internacional • o fício superior; una túnel ligando o oriTÉRMO 128..278
Art. 21 do Decreto-lei n.o 7.903, de fício de salda e o segundo orifício n- Seguem-se os pontos de 2 a O.
27 de, agfisto de 1945, a prioridade ferior; uma cuba de água ao n"yel de A requerente reivindica de aceirdo
• de 11 de Abril de 1961
' do correspondente pedido depositado cada dos ditos segundos orifícios es- com a Convenção Internacional e o
na Repartição de Patentes da Ingla- tando o fundo fje cada cuba inclinado Art. 21 do Decreto--lei, n9 7.903 de 27
Requerente: Knoll A.G. — Che- terra, em 13 ,de abril de 1960, sob nú- no sentido do declivo ligando as ares- de agósto de 1945, a prioridade do
tas inferiores dos segundos orifícios ao correspondente pedido depositado na
mische Fabriken, firma alemã.
mero 13.119.
orifício de entrada ou de. saída cor- Repartição de Patentes da Suécia, em
Pontos característicos de: "Processo
respondente, havendo um leve jôgo 3 de fevereiro sie 1966, sob o ná 1.011
para a produção de um sal do ácido
entre a segunda corrediça inferior e a •
fenil-etil-barbiturico" -- Privilégio de
TERMO N° 126.027
segunda parede para permitir uma
invenção,
fuga de equilíbrio; recursos solidários
TERMO-No 128.294
Em 19 de janeiro de 1.961 .
à corrediça, do orifício de entrada paProceso para e produção de um sal
ra receber recipientes ou cestos e para
Em 1 9 de fevereiro de 1982.
arlo ácido, fenil-etil-barbitárico, careci*, Max 13eausals - -França.
•
os elevar ao nivel do plano inclinado
Título:
"Aparelho
deesterilização",
rizado pelo fato da se reagir ácisuperior; recursos de comando dos Ransburg Electro-Coating Corp. corrediças sinncronizados segundo Estados Unidos da América.
do fenil-etil-barbitúrico com 'ciclo-ha- — Privilégio de Invenção,
Uma
aparelhagem
pára
esteri;
qualquer lei de.sé¡ada com o comando Titulo: "Processo:3 e aparelho para
:dl
amina ou sais me- 19 —
lização continua de . recipientes ou
deelocamento de vai-e-vem do quaeletrostático". — Priv'.
tálicos do ácido fenil-etil-barbitúrico
a, ditos recursos comandando em revestimento
légio de Invenção.
com sais da cic l o-hexil-iso-propil-me- garrafas de produtos alimentares, por dr
função da 'dita lei, a fotntação da 19 — Uni procesbs de pintura elea
exemplo,
por
deslocamento
contínuo,
til.amina no seio de solventes organi- no recinto de tratamento, dos recipi- atmosfera do interior da eclua ou seu tros
tática por pulverização que comcos adequados ou de água e de se iso- entes com rotaçáo'sôbre si 'inc lines e formação à pressão do recinto, sendo preende
as operações de atomiser tinlar o composto salino a partir do sol- cern introdução ou extração estanque as dimensões dos planos Inclinados e ta e depositar tinta ,sôbre uni objete
vente.
dos recipientes no recinto que recebe a amplitude dos deslocamentos do dom a ajuda de um Caltn)0 eletrOnitti..
TÉRMO 128.276

Finalmente, a- depositante reivindica, de acô'rdo com a Convenção Internacional e • de conformidade com o
da Propriedade
artigo 21 do
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, 'depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, era 16
de abril de 1960, sob o número
40.458 IVb/ 12p.
Um total de um ponto.
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As Repartições Públical
r — As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
kleverão remeter o expediente
anuais renovadas até 29 de
klestinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
fevereiro de cada ano e àq
$ornais, • diariamente, até às
DIRETOR • GERAL
iniciadas, em qualquer época,
horas,, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
— A fim de possibilitar a rer
ceiam no ~viço oa auaaicaçaaa
11,30 horas.
CHEFE DA *aça° oa nacasçao
messa
de valores acompanha.
FLOÉIANO GUIMARÃES
-- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
elos.de
esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuída, nos
à
sua
aplicação,
so1icitamo4
DIÁRIO OFICIAL
rasos de erros ou omissões, deusem
os
interessados
prefe•
maça°
isi.
Verão ser formuladas por esm
,rencialente
cheque
ou
vale
•••11, d• publicidade* do oxpedionts do Gapartamou+ble
crito, à Seção de Redação, das
1 postal, emitidos a favor do
• Nacional de Propriadada induatrial do theinialtério
V às 17,30 horas, no máximo
•
ola IndO•tria o Comi/paia
Tesoureira da Deparlcunento
até 72 horas após a saída dos
de Imprensa Nacional.
Impresso nas oficina* do Departamento de Imprensa Nacional
&gelos oficiais.
— Os suplementos às edi— Os originais deverão ser
ções dos órgãos oficiais só se.
ASSINATURAS
dactilografados E autenticados,
fornecerão aos assinantes' que
ressalvadas,, por quem *de di- REPARTIÇÕES E PARTICU1,ARES
FUNCIONÃRloS
os solicitarem no ato da assireito rasuras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
— Excetuadas as parti o
— O funcionário públicó fe600,00 Semestre . • • Cr$, 450,00
exterior, que serão sempre Semestre • . . Cr$
deral,
para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
anuais, as assinaturas poderconto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
oe-ão, tomar, em qualquer époesta cándição no ato da assica, por seis meses ou um ano. Ànú
Cr$ 1.30000 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
— As assinaturas, vencfclas
- O custa de cada exemplar
poderão ser' suspensas sem parte supericr do enderêço vão continuidade- no recebimento atrasado dos órgãos . oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será. na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ se do. mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
a verificação do prazo de vali- que findará..
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.
dade de suas assinaturas., na

EXPEDIENTE

co, a atomisaça'o sendo efetuada me- Art. 21 do Decreto-lei, n° 7.903, de por uma quantidade alternada excita coreespondentes pedidos depositados
canicamente. por meia de um eterniza- 27 de agasto de 1945, as prioridades um outro sistema 2 oscilante passivo, na Repartição de Patentea doa Esta..
dor operado sob pressão e o carrega- dos correspondentes pedidos deposita- pelo qual mimou mais das quantida- dos Unidos da América, em 31. de
inentoto sendo efetuado por meio de dos na Repartição de Patentes dos des físicas do estado do sistema 2 va- mana de 1960 e 24 de agasto de 1960,
Um eletrodo de carregamento entre o fevereiro de 1960 e 23 de janeiro tie riam periódicamente com a sua ire- sob nes, 19.054 e 53.575, respectivaqual e o obj eto um campo eletrastátt- Estados Unidos da América- em 25 de qiiância diretamente e contineemente mente.
uma ou mais quantidades de sistema.
Co e- estabelecido, caracterizado pela 19.64 sob os nes. 11.091 e 83.981
do sistema 1 e variam assira a sua imseguinte combinação:. (a) apresentaTERMO N9' 128.236
pedencia iniciai e amplitude de osciçao da parte do eletrodo de carregalações e, no qual' a magnitude do sis'TERMO N° 127.350
mento mais próxima ao objeto como
Lii 19 de abril de 1961
tema é tal que os processos de entrauma ponta de pequeno raio e disposida. em oscilação e devanecimento
Requ2erentes Robert L. Vaa. de
Em. 3 de março de 1961
ção da referida ponta. de. modo que
Estados
laachigan
• sistema 1: (que é- relacionada , a va.- M.ark. St.
substancialmente todo o campa eletrostático termine nesta ponta para Requerente: Ciba Société Anonyme, nação das quantidades de sistema do Unidos da América, da Norte..
sistema 1) e a. oscilação não amorte- Pontos casacterísticos:. -"Marcador
estabelecer em. terno decta ponta Urna Basiléia, Suíça.
Pontos característicos de "Aperfei- cida do sistema a é mantida...
tona de alta ionização; (b) dienosiçâo
de contagem". — Privilegio de Invende atomisador de modo que imita fl. çoamentos em ou referente à ferra- Seguem-se os pontos, de 2 a 30.
çãO.
Lamente atornisada. seja produzida na raentas para fazer moldesna superfi19 — Mecanismo demarcação e eona
referida zona, ou. que tinta finamente cie". — Privilégio de Invenção,
tagem, caracterizado por compreender
atcenisada seja dirigida para o inte- /a —Ferramenta para fazer ~Ides
Um. dispositivo marcador„ uns, dísposiTERMO N° ;28..032s.
rior e através da referida zona, de na superfície, tendo uma. pluralidade
vo contador, e meios, ligando o disde eIemntos justapostos, cada um, com
modo que substancialmente tOda.
positivo marciador ao dispositivo core.
Em 29 de março de 1961
tinta atomisada atravesse dita zona uma borda dentada, caracterizada petador, e meios. ligando' o dispositivo
de alta ionização; e (c) disposacão da. lo fato dos elementos estarem disposMerck & Co.,, Inc, — Estados Uni- marcador ao dispositiva contador, a
área de campo entre a ponta do tos de tal maneira que as bordas deu- dos
fim de que êsse último seja atuado,
da América.
mencionado eletrodo e a objeto de tal tadas formam conjuntamente um moTitulo: "Material semi-condutor e quando ao' dispositivo marcador fõr
modo que esta área seas livre de qual- delo de su p erfície regular.
uma pressão de marcação.
Penalmente, a depositente reivindi- processo de manufatura'''. — Privilé- aplicada
quer cota que possa obstruir ou_ moFinalmente, o depositante reivindidificar substancialmente a distribui_ ca, de actsrdo com a Convenção Inter- gio de Invenção,
nacional' e de conformidade com o 19 — material semi-condutor e pro- ca, de aceado com a Convenção Inção do Campo.
e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade cesso de manufutura, caracterizados ternacional
seguem-se os pontos de , 2 a. 15.
artigo. 21 do código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspona por compreender um corpo- semt-con- Industriai,
a prioridade doe corres.
dente pedido, depositado sia Reparti- dutor essencialmente monocristalino. pondentes pedidas.,
na Reção de Patentes da Suíça s em 4 de polilhedrica tendo um comprimento partição de Patentesdepositados
TERMO 1•19 127.096
dos Estados Uni_
março de 1960, sob o n9 2.519-60.
finito e urna secção transversal poli_ dos da América do Norte. em 11 de
lalm total de 8 pontos.
Em 24 de fevereiro de 1981 )
ginal, que compreende uma pluralidas abri!' de 19+50 e 26 de outubro de 1960,
•
de de camadas e material essencial- respectivamente sob os números 21,404
mente rnonocristalina semi-condutor, e 65.032'.
• Celanese Comporation Of ,América
TER1V10 N9 128.002 •
tendo diferentes condutividades e uma Uni total de 10 pontoe:.
Estadas Unidos da. América.
região de transição entre as mesmas,
Titulo: "Polímeros de condensação
a superfície externa de cada tuna das
Em 29 de março de 1961
moldadas". — Privilégio de Invenção..
ditas cam,aelai disposta poligonalmen— Unia solução caracterizada pe•
Traavro N9' 128.6437
te em torno do eixo. longitudinal do
lo fato de consistir de um polímero' ll- Adolf Michel — Alemanha.
Em 14' de abril de 1961
mear de condensação' dificilmente fu- , Titulo: "Processo e aparelho para corpo, para, dêssemodo formar os dlsível. contendo grupos-NRCO — re- girar e ou manter oscilações, raecâ.nt- 3 cristais p olihedricos. nos quais as Re querente:, Faabwerke Hoechst Aspetidos na cadeia polimera, em ácido cas e ou elétricas". — Privilégio de áreas da dita. região de transição são tiengesellschaft vorm, Meister Luclus
su bstancialmente planas e substanefsulfúrico de concentração Igual a pelo Invenção. ,
• Branin ga firma industrial e comer— Um l dispositivo para a produ- almente paralelas, as faces- da cristal. cial
menos 80% em pêso, onde R é um
alemã.
membro de grupo consistindo, de hi- çãe e ou manutenção de oscilações que se estendem longitudinalmentePontoe' característicos de: "Processo
drogênio e radicais orgânicos mono. mecânicas e ou elétricas de acôrdo Seguem-se os pontos de 2 a 26.
solução para o pós-tratamento de
eaftan
Com o princípio de Energia-tempo
valentes.
adale de fosfato" — Privilégio de
Ieterrse. caaacterizado pelo fato de A ,requerente reivindica de acterda
Seguem-se os pontos de'2 a 38.
com a. Convenção Internacional e o Invenção.
gale
uma
quantidade
de
estado
de
uns
requerent
reivindica
de
acardo
A
Procesos para o pós-tratamen.
Art. 21 do Decreto-lel ri° '7 909 de 27 1°
passivo excitado de
Com a Convenção Internacional e o sistema a oscilante
%reato de 1945, as prioridaden das to de superficies metálicas ioda tira»
•
•

.anta-feira 11

dall, visando a melhoria da PrOteeltd
*entra a corrosão, caracterizado pelo
eako de se tratarem as peças metell•fosfatizadas com eoluções cora
tendo ácido poll_vinil-fasfônico e ou
Oopolimeros de ácido virdl-fasfônico o
Ou seus derivados Ácidos, em que por
unidade monômera exista apenas um
grupamento OH livre ligado ao Mobilo de fesfora, de preferência os seus
~deres, • de se efetuar o ulteOlor secagem.
Finalmente, a depositante reivIndi.
ca, de acôrdo cem a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 141
de abril de 1980, sob n 9 F 31.023 IVo.
g.
Um total de 8 pont0e.

TkRMO No 128.491
lern 18 de abril de 1861
Requeretne: Vitr0 Corporation Op
América, firma norte-americana.
Pontos característicos de; "Processo
para a concentração de terras raras".
— Privilégio de Invenção.
19 — Processo para a concentração
• de elementos de terra rara, oaracter1.
irado pelo fato de se aquecer uma solução de cloretos dos ditos elenientos,
a Uma, temperatura de cerca de 87,79C.
a cerca de 9590. até O peso específico ser de cerca de' 1,80 a cerca de 1,92,
resfriar a dita solução a unta tempoatura de cerca de 6590. a cerca de
160°C,, durante um período que vai
da 1 a mais ou menos 3 horas, para
provocar cristalização dos compostos
de terra rara escolhidos dogrupo, coneistindo de ítrio e elementos de terra
Nua, tendo indlces atômicos maiores
de 59 e, iinediatamente, separar os
orisMis do líquidomeo.
•
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 dos Estados Unidos
da América do Norte, em 18 is abril
de 1960. sob o n.9 22.661.
• Uh total de 7 pontos.

Teatmo No 128.480
- Requerente: Vitro Corporation 01
América, ifrma norte-americana.
• Pontos característicos de: 'Processo
para a concentração de elementos de
terra rara". — Privilégio de Invenção.
lt — Processo para a concentração
de elernebtos de terra rara, caracterizado pelo fato de se aquecer uma so• lução aquosa dos cloretos dos ditos
elementos, a unia temperatura de ar_
ca de 69,4°C. a cérea de 73,39C., até
o peso especifico ser de cerca de 1,83
' a cerca de 1,87, resfriar a dita solução de cerca de 50°C. a cerca de
51,60C.; durante um período de cerca
de 10 horas a cérea de 13 horas, separar os cristais resultantes, aquecer o
líquido-mãe até o pês° específico ser
de Orca de 1.85 a cêrca de 1,92, não
deixando o linoldo-mãe resfriar mais
do que a cerca de — • 16 90, durante
um per e cei ,: de cerca de* 3 a cêrca de
5 horas e separar os cristais resultai,.
tes.
Finalmente. a depositante.
ca, de acerelo com a Convenção Inter; pacienel e de conformidade cbin artie
go 2j do •C6dige de, , Proprleaade . Industrial, a prioridade do correiaon.".
dente pedido, de positada na. Reparti.
•
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(Sedko

é sustentado pelos extremos radia1.
mente internos das alavancas de ,de.
breagein e o outro, o disco de_encdstO,
se encosta ia órgão de debreagem.
Total 'de • 11 pontos.
Finalmente, a depositante reivindi•
=MO N°-128.48't
ca, de acôrdo com a Convenção InIfine 18 de abril de 1981
dustrial e de conformidade com o arItequerente: Vitro Cceporatioa •Of tigo, 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondenAmérioa, firma norte-americarta.
te pedido, depositado na Repartição
Pontos caracterLsticos de: '- 'Processo de Patentes da Alemanha, em /O ta,
para purificação de európio". —
Julho de 1963, som o n° F 24.205.47c
•
de Invenção.
••
19 — Processo para purificação de
euróPto em uma mistura de sais metálicos de terra rara, trivalente, soTERMO 128.602
lúvel, em solução aquosa, caracterizado pelo fato de se reduzir seletivernen,
de 20 de Abril de 1965
te o d1to európio para o estado bilralente, para, por esse Meio, produzir
unia solução aquosa de uma ' mistura
Requerente: Ellenberger & Poensde iontee de európto bivalente, sola-, gen G.M.B.H., Ahananhe.
Arei e iontes trivalentes .solávels Se
Pontos característicos: ' "Chave de
outros meteis de terra rara, conver- arranque para motores monofásicos
de
tendo os ditos sais metálicc;s tio terra
rara em sulfatos em um meio não .exi- indução" — Privilégio de invenção.
dente, por esse meio, precipitar ós
1.0 — Chave . de arranque para mocristais de sulfatos europcso e algu- tores monofásicos de indução, com
mas impurezas do metal de tterra rara um porta-contato (acalorei, cujo cone retor os outros sulfatos de metal de
terra rara em solução, como - sais tri- tato se levanta do contracontato ao
valentes solúveis, separando os sris. ser alcançado o número nominal de
tais de sulfato europoso impuro de rotações do motor, e com um fio térseu líquido-mãe, convertendo o dito mico, situado na circuito elétrico 'do
sulfato europoso em carbonato miro- motor e urna de cujas extremidades
poso, sob • coadições não oxidentes, se acha fixada era uma, alavanca ospara reter e európio no• estado biva- cilável e posta sob a ação de uma
lente, dissolvende o dito carbonato eu- Mola e que se acha em comunicação
ropaso em um ácido, sob condições
não oxidantes, precipitando seletiva- com o fio térmico, caracterizada pelo
Mente as impurezas-de terra rara tri- fato de que o porta-contato e o 'fio
valente, como os hidróxidos, enquanto térmico se acham dispostos quase paretendo o európio bivalente em solu- ralelamente' um em frente ao • outro,
ção e separando as impurezas de ter- e, ainda, pelo fato de que a alavanca
ra tara trivalente precipitadas de seu oscilável apresenta a forma de uma
•
líquido-mãe.
alavanca angular; um de cujos braços
Finalmente, a depositante reivindi- á perpendicular ao porta-contato bem
como ao fio térmico,, achando-se lica, de acdrdo com at Convenção
ternacional e de conformidade com o gada, na sua extremidade livre, com o
artigo 21 do. Código da Propriedade fio térmico . ao passo que o outro
rndusteial, a prioridade de correspon- braço se estende na direção do portadente depositado na RePartiga de contato - e está em ligação com este
Patentes dos Estados Unidos da Amé- último.
rica do Norte, em 18 de abril de 1960,
sob o n9 22.834.
Finalmente, a depositante reivindiUru total de 6 pontos.
co de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do C6digo da Propriedade Industrial, a prioridade dos corresponTERMO Ne 157.376
dentes pedidos, depositado na . ReparEm 6 de março de 1964
tição de Patentes da Alemanha, em
Requerente: Fichtel 8; Sachs A. (3., 23 de abril de 1960 e 15 de abril de
Schweinfurt, Alemanha,
1961, respectivamente.
Ponto caiacteristico: "Dispositivo
Um total de 30 pontos,
de embreagem de fricção" — Patente
de Modelo de Utilidade.
— Dispositivo de embreagem de
TERMO 128.923
fricção para montagem com um mecanismo motor munido de 'um disco motor, especialmente para veiculas a
de 4 de Medo de 1961
motor, abrangendo uma placa de base
a ser unida com o disco motor, • uni
Requerente:
The Dayton Steel
disco de embreagem que Se . encontra Foundry Company.
entre o disco motor e a placa de base,
Local: Estados Unidas da América.
um disco de pressão sob tensão prévia
Título: Conjunto de aro dupla e
de molas espirais de pressão que se
apoiam contra a. placa de base, o qual roda.
aperta o (limo de embreagem centra
o disco motor e uni dispositivo de de- • 1. 0 — Um conjunto de aro duplo
sengate para o disco de pressão, e roda, no qual a roda tem uma pluabrangendo este último um número ralidade de aros dirigidos radialmende alavancas de debreagem •de dois te, terminando cada uma numa superbraços, dispostas em forma de estre- fície de pina ou camba, ttm aro inla, apoiadas articuladamente na pia- terno assentado sôbre a parte axial.
ca de base sbbre eixos em dispnsição mente interna da superfície de pine,
periférica, que agem com seus extre- um aro externo trocável, • assentado
mos radialmente externos p er intermédio de elementos de tração sobre o sôbre a parte asrialmente externa da
disco de pressão e aue colaboram nos superfície de pine, e uma fita etapaeu 'i xtremo' radialmente internos cedera anular separadora localiessaa
com um anel de debreagem, axitilrraeea. entre os arcos para formar espaços de
te tróvel por meio de um órgão de de- trabalho pare os pneumáticos monsengete, eersteieeizedoi pelo fato de, tados sôbre os aros. 'sendo o conque ae anel de debreaeein é, formaclp. junto de aro 'interno fita espaçadora
Por dois dieoaa de -fdlha unidee entre e aro externo preso a roda por meio
dos quais um, o dieco . de . teotcão,
1£0 de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, em 18 de abril
de 1960, sob o número 22.660.
Um total de 8 pontos.,
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de orelha e fixadoras suportadas p.
parafusos, caracterizado pela pari
axialmente interna de cada pine (14
ter uma superfície de montagem .
oro( radialmente inclinada para foi
(18), terminando • bruscamente nuasuperfície localizadora. orientadora o
alinhadora. (19) definida pela fac
exialmente externe de um ombro (2C
sôbre a parte radialmente mais extel
na da pine e um entalhe (22) etr,
vês do -ombro (20), e a superfície .1
montagem de aro inclinada -(18), te,
do o aro interno (11), superfície
(28, 30) que se conformam com
superfície de pine (19) e a superfi
cie localizadora, e uma série de ors
lhas motoras (32) • que se confoi
mam com os entalhes (22) da st
perfície de montagem do aro.
Prioridade:
Estados Unidos d
América. em 11 de maio cla 1960 ao'
n.° 28.286.
Seguem-se os pontos de 2 a 7.

TÈRMO 128.937.de 4 de Maio de 1961

Requerente: Sietnene & Halske Ak
tiengesellschaft, firma industrial e co
marcial alemã, estabelecida em Bei
um e Munique, Alemanha.
Pontos característicos de: "Sisterm
de transmissão telefônica "Multiple:
Temporizado" — Privilégio de Invenção.
1.0 — Sistema de transmissão, pró
prio, em particular, para fins telefô
nicos, que trabalha segundo o prin
cipio multiplex temporizado e em quo
os diversos assinantes podem ser , 11
gados a um ponto multiplax de con
versão ' através de chaves eletrônica;
de conversação, • comandadas por im
pulsos reguladores com fases mútua
jugados com as ligações telefônica
mente deslocadas, que se acham coa
assim estabelecias e que são forneci
dos sob a colaboração de acumulado
res rotativos, ou seja, è medida do
endereços, nos mesmos ciclicamente
em giração.àos assinantes participan
tes das respectivas ligações caracte
deixado pelo fato de que cada vez .1
número de assinantes a ser chamado
fornecido por um assinante solicitan
te, é registrado, — sua chegada
sem 'prévio exame do -assinante a sei
chamado quanto ao seu estado livre
come endereço no acumulador rotativo para assinantes com informa
çães a receber, e. ainda, pelo fato .4:1
que esse endereço produz, sament
ae6s o subsequente exame do asai
nante a ser chamado e em caso desti
estar livre, o fornecimento de um int
pulso reg ulador, sendo este fornecic1.
através de um relé de ligação diret.
nua será fechado samente em caso destar desocupado o respectivo cosi
nente, cada vez impulso por impulso
com a s ituação das fases do irnouls.
reanlador, ligado com este endereço.
-Finalmente, a depositante reivindl
ca, de acôrdo com a C onvenção In
ternacional e de conformidade com
artigo 21 do C6diao da Propriedad:
Tedustrial,- a prioridade do correspon.
alente pedido, depositado na Reparti.
"ao de Patentes da Alemanha, em
10 de j unho de' 1960, sob o número
S 68.880 VIII4/21e3.
. •
Um total de R nr. r.,.
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TERMO 128.990

TERMO N° 1.12. 835

de 5

der Maio de 1901

eequerenter PMC Corporation, Ore
norte-americana. •'ontos Característicos de: "Processo
•-a fracionamento hidráulico em for..
mijes subterrâneas" -Privilegio de
mnção.
1.0 — Processo de fraturar um leimineral, situado em uma densa
.mação subterrânea, e em unta ca=de imediamente acima de . uma calda litológica de uma composição,
rerente, e tendo uma inter-face cara
dia divisória nitidamente definida
dre essas camadas, causando a dita
aturação substancialmente ao longo
sta inter-face, caracterizado pelo fa- de que uma pluralidade de poços
aberta através da camada mineral e
2ntro da dita camada inferior; um
mais desses poços d ou são alargaos. sendo a formação enfraquecida
fú um plano horizontal, substancial,ente na dita inter-face da linha e ciiiséria. adjacente ao fundo do ou dos
,oços; um ombro 'substancialmente
orizontal da camada niineral e deiado na secção alargada e enfraquecia da formação; um fluido fraturadot
oh preseão 4 aplicado.. através do
,oço ou das poços. à referida seceão
largada e enfraquec : da. contra o funlo desse ombro.. a fim de freturar as
-.amadas substancialmente em sua iner-face de linha divisória. entre Os
,ocos, sendo estabelecida a comunfeção entre esses poços. substancieleente na aludida inter-face de linha
divisória.
Um total de 3 pontos.

OFICIAL " (Seção "III)

De 27 de agento de 1959
Regi-rente; CIBA ç.té An--,
firme suíça.
Suíça. .
Ponees caracteristicos de: (Processo
para a fabricação de compostos com,
plexo. azo-corantes de metal pesado»,
(privilég:o de invenção).
V) Processo para a fabricação de
compostos complexos azo-corantes de
metal eesado, mais especialmente um
composto complexo de cobre — 1:1, de
cromo — 1:2 ou de cobalto 1:2 de mono-azo-corantes ,da fórmula:

011

NO 8 —
3

Fevereiro, de 1965

escolher .. á diazotizada e o componente de copulação. de modo que o
'corante obtido ,contém, pelo menos,. um
grupo de ácida, comunicando hidro-solubilidade e, pelo menos, um grupo da
.
fórmula:

ou in.9ubstitu1do, R2 representa, hldrogênio, radicais hidrocarbonetadol
alif áticos hetehociclicoa ou- aromettdcos, aralifáticos, ttlitáticoss,, su1st1tui•
dos ou insubstituidos. R3 representa
hidrogênio ou alcoila e R4 representa halogênio, alcoila Olb haltigenalcolla, e os saia destes compostos, caracterizado pelo fato de se faZet ieaglrum 1:1 — dióxido de 3:4 — dihidro,
— 1:2:4 — benostiadiazina da fôr.
mula:

NFIC
na qual R representa um- grupe vinda
ou beta-haidgenoeti/a.
Finalmente, a • depositante- reivindica,
de acórdo com a Convenção Internacio- Fr NO
nal e de conformidade com o artigo 21 •–?2 --&\‘d
do Código da Propriedade Industrial, a
prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição d.. Patentes da
Suíça, em I de novembro de 1957. sob na qual R2, R3 e R4 têm o significan• 52.175. — Um tctal de 6 pontos. do dado acima, ou umi seu sal de
metal alcálno, com um éster reativ0
de um álea:a aralifático,. ou, onde se
faz reagir uma 2:4 — disulfamir
ItRMO N 9 113.854
eroBea da fórmula:
8 de outubro de 1959

Nn-x
na qual X representa um substituinte
de fibra reativo, e A representa o radie;
cal de um componente de copulaço que
é unido àilgação azo numa posiç5o1
vizinha em relação ao grupo hidrcuelV
e va , eeeemente contém um grupo de
ácido sulfônico, caeacterizad pela condensação de um eionoazo-corante da fórmula

OH

Requerente: Aktiebciaget Leo — Suécia.
Titulo:. Prw_esso para a prorlumeo de
ésteres e ésteres parciais de substâncias.
esumgênkas • -:drais e' sintéticas- —
Privilegio de Invenção.
1 9 ) Processo para a produção de ésteres ou esteres parciais de substãncias
estrogénicas naturais e sinteticas, e-remterizado pelo fato que no mesmo a substânzia estrogénica ou u-- éter da mesma é esterifim 'o ou re-estcrificada por
mcio de t. derivad funcional reativo
de um ácido' fropicinico de
(p-alzoxifendo) com a fórmula:

S N11~41"
P.
I

2

na qual 111. R3 e R4 têm o signlifcado dado acima, com um aldeído da
fórmula R2—C110, na qual R2 tem
o significado dado acima, ou um polimem ou um derivado reativo dO
mesmo, ou onde era compostos da
fórmula:

TERMO DE PATENTE 129.215
- C H2 1. Cg r COOlf

de 16 de Maio de 1961
•

Molins Machine Company Limited
- Inglaterra.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em apa.elhos de joeirar para meu:minas de
rabricar cigarros" — Privilégio de invenção.
1.0 — Um aparelho cie joeirar paiel uma máquina de fabricar cigarros
earacterizado oelo fato do tabaco. eludo ser conduzido por ama corrente
de ar como uma etapa na forma'
le um enchimento de tabaco, ' o dito
Aparelho comnreendendo um rOla
ietor instaledo para remover o tabaco de um relo cardado e lancá-lo
r‘través uma primeira corrente de 'ar
:m con .equencia do que as nertícules
Leves são arrastada, pela dita corfente enquanto que as part./celas, rnais
pegadas continuam a se deslocar eslencialrnente ao longo de PUA traletenea
2ririnal e através uma abertgra da
qual é mantida uma secunda correule de ar pera separar e arrartar quaisver partículas leves restantes senarendo-as das partículas m e is pecadas.
resíduo caindo pele meio da gravl
-led.porxmtnidau
:abra.
Seguem-se os pontos de 2 a 10.
A requerente reivindica de acOrdo
:em a Convenção Internacionel e o
krt. 21 do Decreto-lei n.° d'u
17 de .agasto de 1945, a priteridade
lo correspondente pedido depositado
se Repartição de Patentes da Inglaterra, em 16 de maio do 1960, sob
17.181.

WH

2

na qual A tem a significação dada areie
ma, com um halogeneto de um acide,
do qual o radical cela é capaz de reagir com materiais fibrosos, com a formaçto de uma ligação química, niale
especialmente com uma dl- ou triha'Ci erno — 1. 3, 5-triazina, de tal maneira
que o prerb, to de condensação contém
um radical adia fibra-reativo, especialmente um radical de mnocloro — I, 3,
5— •
na.
5 — triazina pedidos, depositados na
,Repaetieão de•Patentes da Suíça, em 27
de am5sto de 1950 e 17 de julho de
1959,' sob os n ros 63.332 e 75.857>
re .
Um total de 9 pontos.
•.12RIVIO N° 106.236

na qual R representa uni grupo de alquila de 12 átor.
---o éster resultante, se fôr desejado, subseqüentemente submetido à uma brande hidrólise, ou no caso de substáncire ezeugenicas cetônices, à uma redm
ção catall, ia para prodeeir um ésrr par,:
cial. Total 4 pontos.
A requerente reivindica a prioridade
de pedido depositado na iZepare
tlçre de Patentes Norte-Americana em
8 de outubro de
sole número
'765 . 941 .

,
na qu'al R2. R3 ,.e R4 têm o significado dado acima e RI representa um
radical aras ou um radical hidrocarbonetado aralifático. o grupo Ri—
CO ser convertido no grupo RI por
redução e, se desejado, os saia resultantes serem conevetidos nos compostos livres ou os compostos livres
em seus sais. — Um total de 7 pontos,
MULO.

N9 119.044 -

De 3 de maio de' 1960
TP..Neam Ne 115.629

Requerente: Roussei-UcIat, sociedade anisnirna, francesa.
Pontos caracteriaticos de: "ProcesRequerente: Ciba. Société. Anony- so de preparação de novos- alcaloídes
tetraciclicos"
(Privilégio de inv.enme, Basiléia, Suíça.
Pontos caracteristico: . "Processo
19
Processo
de
preparação da novos
para a fabricação de amidas cíclialcaloides tetraciclicos, particularcas" (Privilégio de Invenção) .
1, Processo para a fabricação de mente -de derivados da barbinae
1:1 — diexidos de 3:1 — d ibideo — fórmula geral:
1:2:4 — benzotiedioeina 2 — aralifá, R R
ticos da fórmula geral:
14 )5,
R
De 15 de dezembro de 1959

,

De 31 de outubro de "":.
Reque_ent, CIBA Société Anonyme,
R
Basiléia, Suíça.
Ponto caracterietico: orProecsso para
a febre/ire de novos azo-corante»
(Privilégi ode Invenção).
9 00f:
F1 17'0
- 3
2
2
1°) Processo para a fabricação de
:e
Cala
azo-co-a' see. ,Pulando-seum aluiria
R4
na
qual.
M
a
representam
um
componente
de
co3
dlaeotlzada com em
na 'qual' RI rePresenta anu, radicai ht. átomo de hidrogênio, de halogénio
ie drocar
bonetad,. alifatico, zubsMildo ou um grupo bidroxila, alcoila,
Pu1n410, Meracterizalo pelo fato de

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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reduzir a base dç Shiff resultante de
fórmula
.

VIII ..
una composto de hidroxila livre,
posie ão-lobetr deç fórmula IX:
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TLRMO NO .171.008

xlia ou aralcoxila, R5, R6 e R8 repreéste num CoinWoáo tetraci- um grupo alquilo Com no máximo. 5
sentam uni átomo de hidrogênio ou clico de fórmula VI: • átomos de carbono ou uni i;ri.ipo
uni grupo alcoila inferior, R7 corresaralquilo eventualmente sebrtituido,
ponde a um resto aclla da série aliao passo que' X é uma cadela .de
átomos de carbono normal ou 'ramifática, aromática ou aralifática e "R9
ficado com no máximo 5 átomos çe
representa uni grupo alcolla, arila ou
carbono e Y é am grupo omino
aralcolla, processo caracterizado pelo
dialquitado ou um grupo cicmalquifato de se condensar uma omina, prilamino contenda eventuatmeote oumária de fórmula I:
tros hetero-átomos, ou derivados de
ameno quaternários das mesmas. •
Finalmente, a .depositante reivindica d eacórdo com a Convenção
Internacional e da. conformidade
com o artigo 21 do daód igo de Propriedade Industrial, a praxe-Jade .do
correspondente pedido, deposeado na
Repartição de Patentes da Sinça, em
22 ri ,. setembro de 1959, sob númaro
78.519.
Total de 4 pontos.
do qual se reduz Seletivamente a
pia ligação
ligação em 13, saponificar, parci• TERMO NO 124.75
almente 'o composto reduzido , obtido,
de fórmula VITI:
, de 7 de dezembro de 1.)60
tendo os radiercis R, aqui e no que
se segue, a signifiração précitada.
com um aldeído elenco de fórmula

de 1 96 5

- de 23 de fevereire. Ge 1961
Requerente: Société rios uslia._
Frarçe
Chimiques Rihóne-Poulenc
Piocesso de preparação CIO
novos Uerivados da fenottasiaa. —
iirivilégio cie invenção.
19) Processo de preparaçáo ue 1)0.
vos derivados de fenotiazina de forPiela geral; fe

of
(c11;)10,
na qual X representa Mn átomo de
hidrogênio ou Cie haloaaneo ou um
.ranical aludia aioloxila alcancila,
alcoiloxicarbomila, acoildo, alcaaossulfonila, dimetilsulfamoila, ciano ou
trifluommetlia, A um radical ..drocaabonoda saturado divaiente de cadeia reta ou ramificado tend3 de 2 a
4 átomos de carbono, 2 ao moias
dêstes átomos de carbono separand0
o átomo de azoto do núc'eo capera
dina e N é igual a 1, 2 ou 3, assim
como seus sais e derivafios aridni0
maafernário, caracterizado pelo fato
de que sobre, uma fenotiadna de Iara
mula geral:

Holfmann-La Rocne
Cie,
Sociéte Anonynae. •
(F. Hoffmadn-La Rache & Co.
A.ktienge.sellechaft) .
Titulo: • kaca o sso para a Pr ePalação. de derivados de 1,4-Benzodiazepina . (Privilégio de invençao).
19) Processo para a prepa.ação-de
derivados . de . 1,4-benzodiaaepina, caracterizado pelo fato de que se faz
'reagir- uni derivado de benzofenonai
da fórmula geral
. •

R
'1 4

15

ah
R 00c
9

_t a •

Cif

na, qual Z representa am resto de éster reagente e 4 e z ta.n1 as sienilla
cações dadas acima. condensa-re
urna piperidina de fórmula geral:

IX

esterificar este a gimo composto com
um derivado funcional de um ácido
alifátleo, aromático ou aralif(itico e
se obter o derivado procurado da
barbina.
Finalmente, a depositante reivinem uma omina secundaria de fórmudica, de aceado com a Convencão Inla IV;
ternacional e de conformidade' com
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade da correspondente pedido, depositado na Rep artição de Patentes da França, em
5 de maio de 1959. sob n9 793,913. —
Um total de 8 pontos:
TERMO NO

122 937

Ft2

•
na qual R representa hidrogênio, alCollo, alquenilo ou aralfilo ou 112 representa alcali° alcoxitrifluorometilo ou halogeno, o xaile°
designado por 1 sendo não sustatoldo -monosubstituido ou triflourometilo ou mono ou disubstiando
Por alcoilo, alvoxi, alcoUtio,halogeno„ nitro, omino, a:collsulfinilo alcolloulfon im, hidroxi
ou acilamino, com uni ácido aifa.
omino cia - fórmula geral

V

à

t-IN

e transforma-se eus ocarina, evcrtualidade. os produtos hal‘aos eca tals
ou derivados emanto quate.-nária
.pr4 orirame; Franca.. m 19, de março de 1969 ø 14 de aaneiro de . 1961,
sob n9 821 . 865 .
TERMO N9 127.998

de 21 de setembro do •a60
Requerente: .Dr. A. Wander A.O.
(em francês: Dr. A. \Vender S.A.),
.
Berna, Suiça.
Pontos característicos: Processo
a produção de compostos lute.
que se cicliza, Consecutivamente, com para
roelclicos basicamente subatituidos.
obtenção de um lactuma de formu- —
Privilégio de invençã,o.
'a V:
19) . Processo para -a prodnção de
Compostos heterocfclicos basicamente
aubstituidos, caracterizado peio fato
de se ciclizarem o-amino-o acarboxidifenilaminas, eventua,"inente mais
substituidas nos núcleos beo"nicos,
da fórmula
ai
R.

r-

De 29 de março de 1981

H2N

C0011

F. Hoffmann-La Roche • &
Société Anonvme.
(F. Hoffmann-La Rocha & Co.
Akaiengesellschaft)
Suíça.
Título: Processo para a preparação de derivados de tetra-hidro-lsoquinoleina..
19 Processo para a fabricação de
derivados tetria-hldro-lza-odinoilnicos,
caracterizado por metilar um composto da 'fórmula geral

na qual RI representa murogenlo,
alcoilo. akoxi-alcoilo, vrilo, hal-redondeai), eleolltio-alcollo nu bid-oxialcollo. ou um de seus derivados funcionais, todo n produto podendo então ser nitratado, todos os grupos
nitro podendo ser reduzi rias a çaupos omino a ates podendo ser adiados.
Prioridades: EE.UU. da América.
t
em 10-12-59, no 858.564: em 1 5-1 CO,
nO 2.605; em 26-4-60, no 24.883: em
27-6-60. n9 38.732; — :Seguem-se os
pontos de na. 2 a 23.
.
,
.
(4 ) Republicado por ter saído com
na qual R é hidrogênio ou um grupo incorrecões nos dias 28 de junho, 14 na qual RI é hidrogênio ou alcoil, R2,
e R3 são hidrogênio rnetoxi, ou, em.
alquilo inferior, R2, • e hidrogênio, de tulha' e 5 de açelsto de 1964,
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Conjunto, metileno-ca-oxi, nee qual,
pelo menos,, um dentrl R2 e R3 aao.
é' hidrogênio, e n é um inteiro dentre 1 Ou- 2, no radical multi° sectm&trio, e, se se quiser, converter o
derivado N-metilico, assim obtido, eia
sal de adição de ácido. — Prioridades: Suíça, em 1-4-60, bI9 3,664, e em
15-8-1960, Ne • 9.248. — Seguera-se
os pontos de ns, 2 , a 7. .
TER.m0 . N9 127.896

na R,epartição de Patentes da Sulca, leira; sendo 'a distância entre. as fileiras
TERIVIt) 151.153
era la de maio de 1960, sob o numero laterais e . os .bordS; do cordão maior
5.tilf3-60; 5 de setembro- de 1980, sob do que a existente entre uma • fileira e
I6 de abril,do 1963
o- N9 ' J.0.023-60; 13 de dezembro de outra; sendo Os furos das fileiras iate. •
1960. sob o N9 13.901-60; e 7 de fe- rals ligados entre si por um corte lami.
Recprèrente:
ta1úrgica.. IA,
vereiro de 1961, sola o N 1.418-61.
nar contendo 9 em ziguezague cuja pro- Ponte S. A. — Sao Paulo,
,
,
fundidade é menor que a dos orifícios,.
Título: NZ'oio raodê1u de aspe-,
sznclo os orifícios, das duas f:leiras inter- lho para inierrupiores. — MoTERMO N9 127.506
nas, ligados era gruaqs de quatro entre dei° indusirlal.
por maio de cortes laminares Mn zigueI0 de março de 1961
zague 10, e sendo também ligados aos
fileiras laterais por meio doi prolonRequerente: Inelbrás ' Indústria Ele- da
gamentos 19 dos ramos dos cortes em zitrônica Eteasileirs, Ltda.

•
Pontos característicos de: Original guezague (9).
Configuração cen chassis de aprelhos
trés
canais,
eia
ziguezague
5,6,7,
b) Requerente: Cibo, Société •Anonyme receptores de televisão. — Modelo
tendo profundidade igual a dos orifícios
(em alemão: Ciboa. Alctiengeselichaft), Industriai.
8.
firma industrial e comercial suíça,
estabelecido em Basiléia, Suíça.
e) dois cordões laterais 3, 4, tendo
Pontos característicos de: Matea parte interna seirilbada e a externa
riais' fotográficos para o processo de
Lisa no limite \ com a zona 13, e.stanno
alvejamento com argento corante. —
as cordões Munidos de trés fileiras, "de
Privilég.la de 1nvençacr.
orifícios ' 11 idênticos nos 8,, e tramán
1 9 Material fotografiacr para o , prodispostos a passo variável, 'estando Os
cesso de alYele.mento com argento
orifícios da liia mais externa dipsseoto
corante, caracterizado peto: tato de
em ziguàague, e sendo a distância entre
conter; pelo menos,. uni, corante da
a fileira ale orifícios adjacente aos cafórraula.r.
na s z.guezague 5, 7 e o bordo do
acerem maior do que aquela até a fiDe 24 'de março de . 1961

. =N—'Pv
R-1411—C-B—R
•
•
• 0

•

na qual E representa.- um radical do
benzeno monociellco, ao qual estão
liaados erupos —CO— e = N--,
na por,:ção-rneta ou —para, R representa, um radical aromatico e Py
representa um radical de pirazolona-5 ligado, na posição-4, aaligaçaciazo.

Finalmente., a depositante reivindica de ac5rda com a Conven-aq Internacional e de con f ortntdade com o
art. 21 do Cóellgo da Pronreedade Industrial, .a prioridade do co aresaandente pdida depositain na P anertiçâo de 'Pan t as S"'a.. ra 25 de
ma rno de 1950, sob o N9 3.377-60,
Um total de 12 pontos.
TERMO N 9 129..233
' 17 de maio de 1961
Requerente: •Bandoz S. A.
Suiça.
'Titulo: Processo para a prepara,ção ue sulionamicias. — Privilégio de
an.enauo.
Processo para a preparação de saifonannaas ua fórmula I

RI)

Fevereiro de 1965

leira de orifidos adjacente; sendo também: os orificios deapostoe em ziguezague
ligados por. um corte laminar 12 de proftuadidadeigual aquelas 9 e 10, os ora
ficlos . die fileira adjacente ao canal igual
àquelas 9 e 10, os orificaos da fileira
adjacente ao canal ligados por aula corte
laminar era 'ziguezague 13, osorificias da

1.0 "Nôvo inedêio de espelho
para inUrruptons", caracterizado por ser construido em nadai
nas fórmas normais_ isto é, retangulares, quadradas e outras,
com 'a, face frontal polida até o
espellianiento. Total de 3 pontos.

19 Origlnal configuração em chassis de aprelhos receptores de televisão, egracteriza,-ca por ser constituído de dras placas principais: umahorizontal (1) e outra 4•2) -UM pouco
fileira intermediária finados entre si • por
inclinada, esta ultima montada numa -um
corte lamiaareni ziguezague. 15 e salTERMO N..° 142.258
das extrem idades daquela; na piam
_
horizontal (1), que assume feitio re- teariam:me com o corte laminar 13 metangular; há a uma pluralidade ele diante o prolongamento 18 de um doá
De , 2ll de agósto de 1962.
abertura' para: placas de terminais elementos em ziguezague das dois cortes,
'
cl) cortes- laminares trausversa:s 15 só'
vaivtaes •(4), condensadores e32Modelo Industrial •sNova Configurabre
troliticas (5), transformador de &seda
os cordões laterais para a união dos' ção cru aa,unas de tornos mecânicos.
vertiaal (6), tra.nCoernador p ara fila- orific:os da' filir intermeeliar:a com Indústrias
estabeleCida na'aqueles
de facira em Ziguezague, as:. cidade de Santa &Voara d'Oeste, Estado
mento (7): na- placa 'inclinada (2)
do chassi incittem-se: suporte retan- acio os ccrtes p raCcados depois de cadam de São Paulo:
rallar • (1) nat a cantrô l e. da • enara- par de orifícios em ziguezague.
lho; suporte (9) para o termina/ da Total de 5 ' pontos,
entenn; e abertura (10) para seletor
de cana i s: abertneas (11) para válPrtoralader Itália,- mil)
vulas, aberturas para bobina': (12) e 18 de"outabro de 1960. n.° 2.182, em
nora 'n l ecas (13) de . terminais e °atras fu erea as ibis e radne no': de e nntos: no chassi horizontal (1), incluí-inane, tombem a leerturns (14)
130..b15
TeRmo
a:a0
u.arar
par e.,17<a, com gerador de alta tensão.
Total de 2 pontos.
Depositada em: 15 de "dezembro. de
1961. .
ema colunas
l,* Nova ccnfig
por
tornos
mecânicos,
caracterizado
de
-T5R1‘40 N.° 128.845
Requerente: Fedmum.Cid. Ltda.
cuja lace- frontal
Nova e original configuração um corpo principal,.
de reen—
aplicada a carrocaaa de veiculos para. é formada Com uma pluralidadelar
De '2 de mai °. de 1961
alota:
transporte de passageiros e carga Mo- trâncias de formatoNuadrangu ditas ree
gado, e qu:nas arrenciondadas,
Requerente: Pirelli, Societá. Per Azie- rrei() Industrial.
entrá:Idas realizadas equidistantemente e
ni
paralelamente unia em relação às outras,
Titulo:
Co'oertura
Pneumática
para
ro1na parte inferior, da referida face frontal
Modelo Industrial,
das de Wiculos
do corpo principal' havendo unia cavie
1 .° . Cobertura peneumat:ca para rodas
.dade • substancialmente quadrangular, e
ve veículos, particularmente indicada
para segurar em estradas cilicies ou molhadas, na qual a zona A . que constitui a banda de rodagem é caracterizada, pelas, seguintes particularidades:

no interior da qual estão' localizados os
furos destinados a receberem ás paraftl.
sos de nivelamento e suleiçao do usino;

caracterizada, também, pelo fato de na
face lateral do corpà principal, estar cena
trairnente formada uma mordam, projeta-

na. ame A representa metileno ou
etlience e B significa um, restb riete-

rociclico saturado ou não saturado,
contendo azoto, oxigênio ou enxofre
como lietaroeátairro, aue por malo de
u mdos seus átomos de carbono esta,
ligado a A, caracterizado paio- fato
de . se fazer reagir um c'orete • de
3- su1fami1-4-ba 1 o5eno-benzoao • com
um compos t o da fórmula II:
110-A-Pf
(II) •
na qual A e B. tatu as significações
acima definidas.
a) dois cordões i, 2) na zona cen•
Finalmente, a requerente reivindi- tral com- as partes••serrilhadas, estando
ca, de acôrdo com a legislaÇão , apli- os cordões munidos de quatro, fileiras
cável; a prioridade-dos corresponden- de orifIcioar. (8) dispostos a- passo vates pedidos de patente depositado ridvel eace dm e ~e fadei e h•

da- no plano da. referidaface lateral, a
formato substancialmente quadrangular
1.°) Nova e original configuração de quinas arrendondadas, e cujas abas
, certa de veiculos Para internas se irycl"nam convergentemente
aplicada a carro
transporte de Passageiros de carga», ca- para, o interior do corpo principal,
racterizada' pela fato de ser formada por referida moldura em sua aba,:adaptandoe
corpo princip4 anterior, aproximadamente para/elepipécrco, ,com parte anterior arrendondada e superiormente inclinada para traz, sendo que lateralmente
sabre a roda dianteira se ecOntra disposta uma primeira porta e a seguir
porta dupla, após as quais apresenta o

corpo principal para-brisa posterior panorâmico com laterais curvas sendo que
além do mesmo a carroceria apresenta

região própria para cargas, com portas
laterais, e &azeitas de altura reduzida
formando compartimento de &um retangular, Total de 2 pontoe.

se e podendo estai sujeita por meio
apropriados, uma veneziana ;quadrangu.
lar e contendo, também, pluralidade, te
reentrai/cias quadrangulares alongadas e
de qu'rias arredondadas, d.ta veneziana,
sendo, também, provada de furos de yen.
tilado; caractrrizada, ainda,' e alienei°,
nado principal por tçr a face posterior
formada com pluralidade de reentrâncias
de. formato quadrangular alongado, e
em alihamento com a reentrâncias da
fase anterior, lateralmente às :referidas
reentrâncias na face posterior do corpo
principal. sendo formada
uma 'série' de
•

•

t

luras quadrangularmente . dispostos, di- tra extremidade do corpo, há ento s furos de conformação aproximada- caixe, em que se adapea cabeça
mente ellpsoidal com as bordas maiores do acendetior, e proGetora das
paralelas entre si, para acesso ao inte- elementos internos, dita cabeça.
rior da coluna e regulagena das correios, constituindo-se no pronlogardenas bordas superiores e Inferiores do cor- to fusiforme do conjunto, termipo principal apresentando abas salientes, nome° era ogiva, e nas adjacen•de profundidade e compr:mento variados, cias da ponta desta, há sete
e que respectivamente se apoiarão à aberturas longitudinais; no topo
bandeja ou bacia aparadora ' de cavacos, da cabeça, há argola; a parte
e ao piso quandó dobradas na montagem interna da cabeça tem cavidade
das mai-atinas.'
IlleLada, em que Se encaixa pua)
Seguem Mais 3 pontos caraéterlsticos. para prender dita cabeça ao
••

corpo Total de 2 pontos.

linum

151.154

18 de abril de 1983

•

TP..R.IÚ0 152.322

.
29 de agesto de 1963
.R.equerente: Metalúrgica 114
Fonte 13. A, — São Pato.
Nome: Attilio Nardini' — São
Titulo: Nova configuração enr Paulo.
Maçaneta para portas, •— Prim.
eamereço: Rua Rarão de Ita,tégio de Invenção,.
petininga n.0 88, 10.0 andar —
capital.
Invento: "Escova de dentes
c(,m dispositivos , de massagem
para gengivas". — IVIodêlo Industrial.

1.0 Escova de dentes com dispositivo de massagem paia gengivas, formado de uma escdiado
dentes comum, porém caracterizado por .ter urna pequena p.aca,
de maLerial flexível ondulado,
"Nova configuração em ma-. colada no dorso da escova na
çaneta para portr--"-, caracteri parte • correspondente às serdas..
zada por possuir , reitio tronconi co, cuja face correspondente a
TRRMO N.° 152381
base hipotética é em silperficle
levemente côncava; ' periferia
De 30 de agosto de 1963:
da peça é suavemetne abalizada
e sucção diametral diminui gra-

mato de U, a qual serve de moldura
para uma peça em forma de virgula
invertida; pelo fato de o caua montado
e apoiado sôbre a peça de suporte acima mencamada apenas sobressair pelos
seu extremo anterior, ja que corno se
indicou 'anteriormente, a dita peça de suporte se estende substancialmente ao longo de tôda a arma de fogo: pelo lato
de na parte pceterior do cano encontrase um rebaixamento tauxiando 'tuna janela substancia/mente retangular atrás da
qual aparece urna peça em forma de S,
a qual termina em uma peça hemesté•
rica; pelo fato de na parte superior do
cano é sobre o mesmo se acha- montada
uma peça de formato substancia/mente
retangular, na parte anterior. da qual está
montada a masa de mira e na parte posterior da qual se acha montada a alça
de mira, sendo que a massa de mira de
configuração' especial ae
. rodinamica está
praaa saibre uma peça ligeiramente mais
alta em sua extremidade anterior a massa
de mira essa que aumenta gradativamente de altura da frente para atrás. a.Prioridade: D-7.4.496, em 17 de abril
1963, EE.U.U. 'da América. .— Segue-se o. ponto N. 2.

TERMO 152.029
Nbvo modelo de anua de fogo,
caracterizado pelo fato de ser formado
Requerente: Inelca S. A. In- por um cabo de base substancialmente
ou elitica, que se alarga sensiveldustrial Eletrônicas — São Pamo. oval
era relação ao seu corpo, o qual
Titulo: Nôvo modelo de aceir mente
um desenho de cada lado na fordedor para fogões a gás. — Mo possui
ma de um escudo caprichoso, com delidela Industrial.
cadas ranhuras. antrecruzadas e da parte
_ ) superior dó qual' partes duas peças ou
bruços que constituem a . peça de suporte
para o cano da arma e a peça de suporte para o mecanismo de acionamento
da arma, sendo esta última mais curta
do que aquela primeira, a parte da referida peça de suporte acima do cabo
poásuindo, em ambos os lados, um adôrno formado por sulcos horizontais e paralelos, e a referida peça de suporte do
cano possuindo em sua porção Intermediária, em ambos os lados, unia 'incrusta1.0 Novo modêlo de acendedor ção em forma de um losango disposto
para fogões a gás, caracteriudo horizontalmente; pelo fato de adjacente
por seu corpo ter feitio. fusifor- ao externio superior dianteiro do cabo e
me, e na sua parte extrema Mais na parte lidero-posterior da peça de sua
thl& situa-se encaixe de fio nou- porte do cano existir urna peça em

TERMO N.° 152.967
De

20 de setembro de 1963

Estado
Re parente: Paul Alphem
da Guanabara.
Titulo: Novos modelos de bases estia
lizadas para abajures em garrafas.
Modê/o

I. --- - Novos modelos de bases estilizadas para abajures em garradas, ca-

racterizado pelo fato de apresentar uma
variada disposição e desefihos ornamentais feitos com arame ou rios metaPcos
de qualquer natureza, principalmente um.
leãvel, servindo de. base para campanalas quebra-luzes de qualquer apo e, por
• TËRMO N.° 152.570
se adaptarem a qualquer bocal de gana
fas ou recip'entes similares transformara6 de setembro de 1963
do-os em objetos de adôrno doméstico
de grande util dada, quer pela sua verRequerente: Reffaello Racci
.São satilidade decorativa, com o pelos prinPaulo.
cípios econômicos que constituem. Total
-,
Liado: Nôvo modelo de dispositivo de 3 pontos.
pulverizador,
Pontos
caiacteristicos
da
patente
de
Modelo Industrial
modélo industrial para: Nervo Modeo de
o
frasco para conter bebidas alouSlicas a
ou retriaerantes.

TP.R1V10 N% 153.399

• •
De 7 de oatubro de 1963
Requerente: Airton Jose Lourenço,
Pararia — Titulo: um Nay ° Modelo
de . Mala Interna para veicules -Modelo Industrial.

Resaington Arras Company.

&Alva e harmoniosamente, ate Estados Unidas da América.
encurvar-se em arco acentuado, Titulo: N43.0 modelo de Arma de fob. nessa região, há um friso dr go
Mod. Ind.
cular de pequena espessura, com
amp,.a face .-piana nesta locanzando-se dois segmentos tubula.
Xe2 concêntricos, sendo mais extenso aquele de maior diâmetro.
é o de menor diâmetro apresenta-se bastante curto, neste ultimo exisãndo cavidade comum
para montagem do conjunto.
Total de 2 pontos.

' 2 de julho de-1963
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1 •-• Nina) modelo de dispositivo pula
lierizador, caracterizado inicialmente por
ter a carcaça ou corpo externó formado
em duas partes, quais sejam a 'inferior
ou base, a superior ou tampa, ambas
de formato tronco-cônico, de mesma altura, porém invertidas entre si, a parte
da tampa tendo a superfície lateral inteiramente lisa e a face superior levemente
rebaixada; e por sua vez, a parte inferior ou base tendo a superfície lateral
provida de uma . série de delgados sulcos longitudinais . equidistantes, (arreatados segundo as geratrizes, e abrangendo
tida a externsão da . mesma, com exczçâo
apenas de uma larga' faixa levemente
saliente, onde é prevista uma -janela semi-ovalata, através da qual é visivel
o bico pulverizador propriamente dito;
base esta' em cuja borda tiver superior
são previstos dais pequenos recortes por
onde saem os fios de li gação do aparelho e uma alavanca em 1.. '.nvertdo,
pala comando manual: e finalmente. a
face do fundo' da referida base sendo
reentrante ao uivei aproximadamente do
extremo. inferior da janela lateral, e orovida de uma abrtara cantral circular,
contornada por aba anelar, dita face
apresentando ainda, em correia:rondara-1a
a janela lateral, em recorte radial de
localização para o bico pulverizador, tua
do substancialmente como descrito e ilustrado noas desenhos anexos.

1 — Um Nôve Modêlo de -Mala

Interna. para Veículos, de formate
parale1r7ipédico -convenc:onal, caracterizada pelo fa,`.el de apresentar. em
sua base rects£os curvos para encaixe
com os ressaltos laterais prev`Stos no
espaço atrás do encbsto do banco
traseiro dos veículos' Volkswagen, tipo'
"Sedan" apresentando, em sua face
frontal. uma fechadura; passando
lOngitikunalmente por F ôbr e a tampa
da mala, é disposto um cinto
velado no centro de d:ta tampa' e
com suas partes presas por meto
adequado no recesso curso de sua*
faces laterais podendo, ainda, ser
prevista, no lado_ . nterno de • dita
tampa, t.'ma bblsa para colocação de
documentos.
Total de dois pontos.,

•

• •TtalVlb N 9 153.492

•

D. 9 de outubro de 1963

Modelo Industrial: Nôvo *Modelo da
Embalagem para Gravatas — Jorge
Nassim, residente na cidade de LU

Paulo,
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verwe

em esgal têm na base uma flôr,
TERMO N. 153.878!
que lembra uma tulipa com três J
pétalas na parte int.r:ar e dois gaÀ
Requerente: João Carlos Bite'neourt clat
ihosma parte superior, dos quais uni Casta — Rio Grande do Sitie
galho é curto, com motivos decoraUm dispositivo de salvamento
t:vos em ambos os lados, e outro
em edificios em geral .7!' Modêlo
galho comprido, tem três fôlhas es- pessoal
Industrial.
tilizadas de cada 'lado e termina
com urna fiõr de três pétalas, estampadas em côr clara com os contord"
nos de côr mais escura, viva, todos
estes motivos contornados com o
risco grosso, preto, que têm as mesmas reservas no centro em formato
de "V". 'Todo o conjunto estampado
com quatro cores. sôbre fundo branco.
Total de dois- pontos.'

1 — Nóvo modêlo de embalagem de
gravatas, caracterizado por ser constituído por um envelope de material
plástico transparente, de .formate trapezoidal, em cuja extremidade supe.
rior é prev!sto um ornato, formado
por uma placa configurando uma
corôa 'de cinco pontas, a central recurvada em gancho, para sistentação
do conjunto; e sendo prevista, na
base da dita corôa, uma abertura
retangular para encaixe da gravata,
e ainda de pequenas saliências imitando pedras preciosas.
'Segue mas um ponto caracteris:tico.
TER.M0 N9 153.509

1 .— Nôvo e Original Desenho Ornamental para Tecidos, em cetras
contrastantes e variadas, caracteriyERmo . N.. .153.792
zado por compreender motivos representando estampa sem - forma defiDe 8. de agi:1'stn de 1963
nida, dispastás irregularmente, tanto
no sentido horizontal como no sentido vertical, tódas bem • parecidas
Requerente — J. Pestana Medeiros.
umas com as outras, medindo aproSão Paulo
ximadamente 25x3Omm, . figuras que
Roberto Massaro.
Procurador
lembram quadrados ou ovais irregu- ..Estado de São Paulo Moda° Induslares, estampadas sempre da mesma trial,
maneira: o contôrno feto por um risco
grosso branco-mate com sombra apenas de um lado, real'aada com uma
côr bem escura, tendo no centro um
circulo de urna cór clara, contrastante,
viva e chapada. com riscos , grossos
ao lado, que representam. sobra, estampados também com .a: côr escura.
Todo o conjunto realizado em três
abres sôbre fundo tinto e - estampa
roída. Total. de do's pontos.

De 2 de outubro ' de ,1963

• TERMO N° 153.514
Requerente: S. A. Indústrias Renhidas F. MataraZzo — São Paulo e ..
De 9 "de outubro .de 1963
Filial no Estado da Guanabara —
Titulo: Nôvo e Original Desenho OrRequerente: ,S. A. Indústrias Reunamental para Tecidos — Desenho nidas F. Matarazzo — São Paulo e
Industrial.
Filial no Estad' da Guanabara. =
Titulo: Nôvo e Original Desenho Or,
namental para Tecidos Modêlo IndustriaL
• 1.°) NU° modèlo de frasco para conter bebidas alcoólicas e ou refrigerantes.
caracterizado por ter a forma ovo'de que
lembra um côco -da Bailia decorado, pintado ou envernizado, sustantado por sua
base sobre um .segmento semi-esferico
ou parcialmente ovóide, tendo na sua
parte superior prêsa por cordel um tube te que se introduz num orificio para
constituir-se em bica de salda de seu
conteado.
Segue o posto .n.° 2.

1 — Nôvo e Original Desenho Ornamental para Tecido s, em Ores contrastantes e. variadas caracterizado
por compreender motivos representando múltiplos riscos, curvos ou retos, largos no centro e afinados nas
extremidades, estam pados em uma
côr chapada, bastante viva, sedara
fundo tinto sendo qua os . riscos mais
longos não excedem de 45mm de extensão .e os menores variam entre
15 e 2(mm, com a largura_ de 2 a
4rnm) 'A maioria' dês.ses riscos Conserva a direção vertical, existindo,
porém, outros .riscos em sentide diagonal e vertical que as vêzes se cruzam ou se unem formando' figuras
• geométricas que à. pia me'ra vista dão
aos motivos a Impressão de letras
chineses. Todo o coniunto é bastante
-cheio e estampado em duas côres sóbre tecido branco. Total .de 2 pontos.
TE;RMO N9 153.513
.De 2 de outubro de 1963
.•
Requerente: S. A.' Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara.
• Titulo: Nôvo e Original 'Desenho
Ornamental para Tecidos
Desenho
Industrial.
.•
•

1 — Nôvo- p Original Desenho Ornamental para. Tecidos, em côres
contrastantes e variadas, caracterizado por comoreender mot ivos rep resentando estampas em estilo típico "cashimir" anresentando motivos em forma -de Pêra, com as pontas 'viradas para um ou outro lado.
conservando sempre a direção vertical, e motivos maiores, em espiral,
que completam o emaço entre os
primeiros mot'vos; todos, no • entanto,
colocados regul armente no fundo intercalados e ligados entre si, formando um desenro bastante cheio
onde, cada motivo dos primeiros citados, mede 65x35min e tem no centro
4 peqtienas rosas colocadas urpa sôbre
a outra no fundo branco: em, volta
destas existem. bicos estam pados MTI
três eóres diferentes e contornados
com fi letes finos Pretos e, h pequena
dt stância, aparecendo o fundo branco
que descreve b i cos, sendo externamente contornados por uni risco ondulado, grosso, de côr preta e neguenas reservas em forma de 4 17", em
um eetr alara • ~da. Os moUvos

• 1 . c• 1.1m diositivo de salvamento pessoal ;em edificios em geral caracterizado
pelo 'fato de ser empregada uma bucha
tubular, tendo unia das extremidades cor..
tadas longitudinalmente ao meio e as
duas pernas resultantes encurvadas ao
passo que -a extremidade aposta é rosqucada internamente e-recebe uma bar,
ri transversal de apoio. A bucha é com.
- 'là por um bujão rosqueado ou Iam-,
Pa•
• .ntal de 2 pontas,
TERMO N. 153.116
-Data 26 de setembro de 1963
• Requerente: Selso Madueno Silva —
São' Paulo. •
-•1
Titulo: Gavetinha.conjugável.
•.

. I. Gavetialia conjugável,! de -plástico,
para formação de unidades ;plurais, cora
número variável de gavetinhas unificadas no sentido • horizontal, vertical, ou .
em ambos os sentidos, formando tua to'-'
cio' compacto sem limite de 'número, ca..
racterizadoa por ser disposta, cada ga.
vetinha, com encaixes longitudinalmente
do tipo macho em duas de suas faces
TERMO N.°, 153.827
e com encaixes longitudinalmente do tipo
fêmea são dispostos com 'parede final
là de outubro de 1963
limitadora do encaixe-macho de ,pave.
tinha adjacente. Total de 4 pontos.
Requerente: Metalúrgica Central Ltda,
Requerente: Adezite S.A.. Produtos
São Paulo.
Produtos Adesivos
São' Paulo.
Titulo: Nêsvo modêlo de grampeador. 'Título: •••7, 15,1odélo de • carretel de
plástico para fita adesiva. -•
Modêlo Industrial.

TERMO N. 153..117
26 de setembro de 1963
Modêlo Industrial.

I.° Nõvo modelo de grampeador, caracterizado pelo fato de seapresentar
uma plaqueta-base de apoio de relativa
espessura, sendo que no seu formato de
planta_ retangular, tem os bordos lon•
gitudinais ligeiramente abaulados e afu•
nilados no sentido anterior para posten
•
rior.
1. • Modelo de carretel de plast , co para
Segue a redação dos pontoe de 2 a 5. fita adesiva, caracterizado pelo formai= •
,
.
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abaixar a porta-cama; Sendo rant
que o armário se constituí de montantes laterais com Inclinação
dianteira no sentido do alto para
baixo, até certa altura, prolongando-se em seguida para frente, formando suporte para articulação
TIMM° N.° 153.118 da porta-cama; sendo mais, finalmente,
que a tampa, sendo móvel,
28 de setembro de 1983
quando aberta a cama, descança
Requerente: Adezite 8. A., Pro- sôbre a armação inclinada, vedando quase totalmente o vão supedutos Adesivos — São Paulo.
Titulo: Modelo de carretel de rior do armário, destinad0 este
vão te guarda do travesseiro, , coplástico para fita adesiva. —.
• bertas e mais roupa de cama. —
duo Industrial.
Total de 2 pontos.

triangular dos seus lados, os quais, dispostos em sentido inverso na formação
do carretel, dao a este, em vista lateral,
g aspecto de uma estrela de seis pontae
Total de pontos.
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distribuidamente, na mesma coluna, nas suas várias faces, quadros luminosos publicitário*. —
Total de 2 pontoe.
•

TÉRMO N.0 153.341

-

4 de outubro de 1963

TeeRMO la* 153.505
De 9 de outubro de 1963
Requerenta: S.A, Industrias 'leunidas F. Matarazzo — São Paulo. •
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: Novo e original desenho
Ornamenta/ para tecidos. — Desenho
Industrial.

Requerente: Bozzano 8. A. Co.
marcial, Industrial e Importadora
— São Penh).
Titulo: Nova forma ou configuração externa de frasco para produtos de perfumaria, toucador ou
outros fins análogos. — Modê/o
Industrial.

TÉRMO N. 153.119
28 e setembro de 1903
Requerente: Adezite S. A., Produtos Adesivos — São Paulo.
Titulo: Modelo de carretel de
'plástico para fita adesiva. Mo.
délo Industrial.

r. Modelo 'de carretel do plás-

tico para fita adesiva, caracterizado pelo formato triangular dos
lados formadores e pelo sarilhado
contornante nestes mesmos lados,
destinados ao corte da fita adesica
acondicionada neste carrete/.
Total de 2 pontos.
TÉRMO N.° 153.121
28 de setembro de 1963
• Requerente: Augusto Lipparini.
São Paulo.
Titulo: Guarda-Cama compacto
para cama de solteiro. — Modelo
Industrial.

1) "Novo • original detenho ornamental para tecidos" eas abres,
contrastantes • e variadas, carme:cri.
zado por compreender motivos re.
•preseutando listras dispostas no sentido vertical, com a largura de 47,
24, 15, 5 ou 3 mm., sendo umas em
car média chapada outras de uma
cai clara, outras de reserva branca
, do fundo, ouras
pretas e, final.
mente, as ultimas em tarea diferan,tes, muito vivas, e cada listra saparada daoutra por uma listra fina, do
4 rum., est amoada.ern tas viva
chapa. — Todo o conjunto estampado com. seis si res vivas, lisas ek,
chapadas, sabre fundo branco.
Total de 2 pontos.

1°. Nova forma ou configuração
externa de frasco para produtos
de perfumaria, teucador ou outros
fins análogos, caracterizado pelo
fato de que o corpo do frasco é
troncônico invertido, quase cilíndrico, ornamentado por dos grupos de quatro caneluras de arestas
vivas. dis postas em tirno do eidro, de modo a apresentar partes
lisas entre os referidos grupos, to1 0 . Modelo de carretel de piás- mando cada qual uma superfieie
TERNIO N° 153.506
ticoc para fita adesiva, caracteri- de setor correspondente a•900 . —
De 2 de outubro de 19a3
zado pelo fato de o aro, sôbre o Total de 3 pontos.
qual é enrolada e desenrolada a
Requerente. S.A. Industrias Atofita adesiva, ser disposto Corri orenidas F. Ilaiarazzer São Paulo e Fi?CIMO a,e3 153,504
lhas salientes, em número adequalial no Estado da Guanabara.
do, com contôrno sarilhado para o
De 2 deou tubro de 1969
TEu/o: Novo e original desenho
corte da fita. Total de 2 pontos.
TÉRMO ale) 153.120
26 de setembro de 1963

namental para tecidos. — Desenho
Requerente: S.A. Industriar Reu- Industrial .
nidas F. atatarazzo — São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara..
Titulo: Novo e original desenho
ornameutal para tecidos. — Desenho

Requerente: Eletroluminescência S. A. — São Paulo.
Titulo: Coluna luminosa instrutiva e publicitária. — Modeo Industrial.

1 0 . miarem-cama compacto pala
cama de Solteiro, caracterando
por um armário alongado, estreito
e de peauena altura, dimensões estas correspondentes ttS de uma
cama de solteiro, cuja porta suportadora do colchão forma corpo
único com a cabeceira e os pés,
de forma que, ao descer ou subir
a porta-cama, descem • e sobem
também a cabeceira e os pes partes 03t35 que, ao mesmo tempo,
citam a armacão e constituem
oe fados do guarda-cama, quando
f e chado; pelo fato de que os pés
externos, • 6upOrtadores da portacama. e5to articulados por meio
e e tirantes, o mie faz com que éste3 pés se recolham ou se exieriori jem a utomaticamente com O
•simples movimento de levantar ou

1 0 . C,oluna luminosa instrutiva
e e publrárLs, variável em altura
e formato caracterizada por ser
d i sposta en: uma ou em algumas
ou tôdas as suas faces, quantas
forem. iam term5m e tro lurnineso
de grandes proporeões, com a respectiva escala termométrica, e

1) "Novo e orlignal desenho ornamental para tecidos", em caros contrastantes • variadas, caracterizado
por compreender motivos representando sadres regular formado por
listras verticais e horizontais, de 10
ou mm., de largura, estampadas
em duas cures vivas, chapodas, sendo
tAdas as listras horizontais de uma
(kr e as verticais de outra dando o
aspecto de faixas entrelaçada s; estas
listras limitam uadrados 'brancos,
'de reserva do fundo. medindo, 'aproximadamente. 27 x 27 rum., no cen,tro dos Trais, em posiaão variável.
deataea-re a figura de tréso, estampada em doas cates ~traz, uma
efara • outra tiro pouco mais escura
tons furtas maia escuros ainda formando as norsuras nas folhas. Todo
o confunto tratiathatto em cinco côres sobre fundo branco. -- Total do
2 pontos.

1) "Wovo e originar desenho orna•
marital para tecidos" em edres contrastantes e variadas, caracterizado
por comprender motiVos representando inumeros riscos bactante longos, de tamanhos variável entre 32$
e 163 ?oro., largou em uma das ex.
treze:idades e terminando t111. bico
emite ?imo, medindo de largura,
mais,,
ou menos, 20 nu 3 mm. onde mão
rar ado:r em diattanat, formando dolo
nan os. um agudo outro obtuso. A
quase totandarle dêsseB riscos conserva a direriíro
vertical, havendo
•porém alatrns- l evemente inclinados
oura - direta on esquerda, e . as vê..
ZC Í4 e ftmtam, nos p ontos mala
es"V". 'Figuras exis'em formadas por
três riscos unidos, todos, pormém,
estam p ados ent uma car sabre
'branco,. — Total de 2 pontoe.fundo

• •
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TERMO N° 153.507
De 2 de outubro de 1983
Requerente: S.A. IndusIrias Reunidas F. Matarazzo São Paulo a
Filiai no Estado da Guanabara.
Titulo: Novo e original desenho
,
Deseornamental -pára
• uive Industrial.
e

1) .!.`Novo e original desenho ornamental para . tecidos", em cor'es
•, contrastantes e variadas, • carlicteri• ••• . tad() por compreender, motivos representando 'xadrez regular, formado
pela repetição indefinida de 2 re• tangidos intercalados em ambos os
sentidos, tendo um dos retangulos no
centro uni motivo decorativo, com
'bicos na parte superior e .na parte
inferior, sendo os lados arredondados; todo estampado em dm, cinza,
que,
reserva no centre o motivo em
•
— forma de cruz composto por pequeninos triang•ulos dispostos um sôbre
' o outró e .estampados .em dm -média
• apagada. e no- centro um pequeno
• quadrado de côr preta,' tudo sóbre
M. fundo estampado com a cem mé•dia, chapada, reservando 4 peqenoa
losangos, um em cada . canto, O outro retangulo tem no 'centro uni mo.
tivo que lembra iiMa " flor • de 8 pétalas prolongadas, estampadas em duas
cores diferentes e intercaladas, com
um ponto hradeo no meio, cita flor
está .sôbre 'fundo preto com o filete
• branco em volta. Contornando o
motivo central e à pequena *distan.
cia existe uma moldura em fornia
de exagono Irregular feita com riscos
finos no sentido vertical e horizontal, sendo o fundo deste quadrado
da mesma côr do anteriormente des.:
alto, porém os motivos dos 4 cantos são representados por urna figura de 3 folhas. Os quadrados são
separados uni do outro por meio das
:listras tinas, brancas, de reserva do
fundo da peça, e os motivos contor• nados com os. filetes pretos, Todo o
cohjunto executado com 3 côres
bre fundo branco. — Total de 2
pontos.
TERMO .Ns 153'.503
• De 2. da outubro de 1963

!

,
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rem", re~ra,

trastan tas e varia d os, caracterizado
por ao qtreatuder motivos representando. ilatras . dispostas no sentido
vertical, alternadas, medindo 21, 22
ou 48 min., de . largura, sendo umas
estampadas em . côr média viva e
chapadas; outras -de reserva • do
fundo branco sôbre o qual achará-se
manchas ein" forma oval ou de elipse
dispostas is.oladamente no sentido
vertical, com a distancia de 8 mm.
entre elas, e •eetampadas em itir chapada escura, tendo, em ambos- os lados desta listra, manchas que lembram pequenas pedradas, postas bani
juntas, estampadas em côa mais
clara com efeitos de meios tons, tôdas contornadas com filetes da thr
mais escura; outras listras, ou sejam
as mais largas, têm quadrados no
centro, distanciados, um do outro 10
. s tendo em tôda
mm., quadrados êsse
a volta os mesmos motivos que lembram pedras, com os contôrnos escuros 'e no acidro do quadrado um
outro pequeno irregular, e estampado com a- côr escura, chapada. —
Todo- o conjunto executado em três
côres sôbre fundo ,branco. — Total
de 2 pontos:
_TERMO N° - 153.510

contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando listras dispostas no sentido vertical e distanciadas entre si
15 Toni., aproximadamente, cada
uma formada de galhos muito . finos,
na direção vertical, um pouco ondulados, as vêzes juntando-se 'e outra & tizes cruzados, galhos êstes com
inúmeras e 'pequenas fôlhas de tamanho- e formato variáveis, medindo
de largura . 80 ou 45 Mm. e compostas de 13 e • 10 'galhos, aproximadamente, observando-se - certa diferençana largura das, listras que se' deve
ao' fato de serem os galhos •coloados
mais juntos; èxistem, também, listCas intermediárias,. com 15 min: de
largura, com apenas dois galhos. Os
galhos e as fiellias são estainpadas
em uma côr sôbre fundo branco. —
Total de 2 •pontos.
TERMO N° 15,1.512
De 9 de outubro, de 1963
Ratmerente: SA.. Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara,
Titulo: Novo .e original desenho
ornainental para teeidos. —Desenho
Industrial. . •

De • 9 de outubro de 1963
Requerente: S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo e
Filial no . Estado. da Guanabara. Título: N,S,vo c original desenho
orneunental para tecidos. • Desenho
Industrial.

•

1) "Nôvo e original desenho ornamental vara tecidos", em ceras
contrástantes e variadas, caracterizado por cempreentler motivos representando multiplos quadrados, retaisgolos e outras figuras geométricas
sempre de ângulos retos, de diversos
tamanhos, que Conservam - a direção
vertical ou horizontal, todos êsses
motivos dispostos detal forma que o
fundo branco, reservado entre êles,
forma novas ligaras. geométricas. Os
motivos maiores medem 75 x-35 min.
e os menores 38 'x ,13 mm., todos,
no entanto, estampados com três
côres diferentes . e chapadas, Cada
motivo de uma ir,r, Obre fundo
branco. — Total de 2 pontos.
•
TERMO N° 153.511 -

Requerente: S.A. Industrias Reu- De 2 de outubro de 1983
nidas Matarazzo — são • Paulo e
Filiai no Estado da ,Guanabara. •
Requerente: S.A. Industrias ReuT'tulo: Novo :e original desenho
ornamental para tecidos. — Desenho nidas F. Matarazzo — •São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara.
In du etrial
Título: Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos. — Desenho
Industrial.-

laudo listras dispostas no sentidi
vertical, com 72 e 21 min, de lats
gura, representando, as mais largas
uma grinalda principal' no centrg
um epouco ondulada, comn ba,stanIÁ
Rolhas e flores que saem para auto
bos os lados, sendo as flores, folhai
e a grinalda em estilo. :"Barocco",
estampadas em uma CU viva, chá.
pada Obre fundo branco, coni' filo,
tes finos em' volta de cada motivo,
todos estampados em uma cór es•
cura, observando-se,; p orém, q ue os
motivos das listras largas apresentai
certa, diferença, sendo os mesmos. o
aspecto e estilo do .desenho;
mesmo 'sucde, em relação as listrae
estreitas que, embora muito pareci.
das, apresen:iim ,ligeira . diferença
quanto aos motivos, centrais, tendo,
nde ntanto, o fundo estampado mis
mesma cór viva, chapada, reserva os pequenos motivos de fóres
e folhas no mesmo estilo e estampa.
dos da mesma inanira das listras largas. Em cada lado dás listras ca.
treitai existe unia listra fina, de 2
mm., estampada . dir viva,. chti.
pada, e contrasant
e das demais._
Todo o conjunto estampado em' qu'a.
tro cores Abre fundo branco,.
' '•
Total' de 2 pontos.
TERMO N." 153.517
De 9 de outubro de; 1963
.
Requerente.: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — áão Paulo e
no Estado da Guanabara.
Titulo: Nôvo e originUI desenho arnamental para tecidos.

•
_ •
1) ":r,vo e original desenho, ornamental para tecidos" em abres
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando listras irregulares, muito
recortadas Mn ambos . os lados, bastante onduladas, dispostos _ no sentido horizontal, .listras ,estas que por
-serem muito 'regulares possibilitam
a variação na distância que as .separa, acontecendo muitas vezes se
tocarem em determinados pontos ou
-se separarem, aproximadamente, 40
tódás porém estampadas com
a
mesma eôr viva, chapadas,
atravessadas, verticalmente, por grupos de 3 listras regulares de 10 min.
de largura cada uma e guardando a
distancia de 15 mm. de uma para
aoutra e a de 60 rum. de um spara
outro grupo, listras • estas que apresentam uma dm viva e chapada.
Todo o conjunto executado em duas
ttres sôbre fundo branco: '— Total
de 2 pontos:
TERMO N o

153.515

De 2 de outubro de 1ti83
Requerente: S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos. — Desenho
Industrial,

1) "Nóvo e original desenho orna• (i
mental para tecidos", em côres con.
1) "Novo e original desenho orna1) '"Nôvo e original - desenho or- trastantes e variadas, caracterizado
mental para tecidos" em c6res ena. namental para tecidos", em cOres por compreender motivos represeú-

1.") aNlóvc; e original desenho orna..
mental para tecidos» em c6res contras.
tantes e variadas. caracterizado por compreender motivos representando veleiro.
e pequenas bandeiras, distribuidas irra,
gularmente no fundo e repetidas indefi
nidamente, • sendo os • veleiros prática.
mente iguais divergindo apenas 114 .
colo-rido e na posição. Cada veleira
mede, aproximadamente 95 x, 80 mm., 4
é todo trabalhado com filetos finos pretos aeguiclos por meio de riscos brancos
de reserva de branco do fundo e o casco
estampado em côr viva e chapada. At
bandeiras menores medem 17 x 6 min.
'e as maiores 34 x 21 rime, tendo algomas delas, no centro, urna corda ou uma
aguia com moticos decorativos em volta,
outras apresentam motivos geométricos,
_estampados com quatro' côres diferentes,
todos eles com filetes prétos no cont6rno
O 'espaço livre entre os motivos é
' coberto por uma 'côr neutra, clara, chapada, que reserva a tooliclad dos motivos: Todo o , conjunto, trabalhado em
seis eisres • sobre fundo branco. Total
de 2 pontos.

Quinta-feira 11
t ,TERMO N° 153:516
De 2 de outubro do 1253
Requerente: S.A. Industrias fiouIlidas F. Alatarazzo — São Paulo e

Filial no Estado da Guanabara.
• Titulo: Novo e original desenho
Ornamental para tecidos. — Modê.lo
Industrial.

1) "Novo e original desenho oraumentai para tecidos" em caras
contrastantes e variadas, caracterizado .por compreender motivos representando listras levemente ondalaclas', postas no sentido vertical, al.
ternadas, da mesma car ou de abres
diferentes, lisas e chapadas, ou ainda
apresentando-se coberta com uma
ear clara tato, sabrepowta lateralmente na listra anterior, cria nova
cór, enquanto as listras de d.» muito
viva, chapada se destacam das outras
de ciir clara viva, que também aparece em sobreposição nas listras anteriores e, finalmente, nas listras
brancas de resrva do fundo. — Vidas as listras, porém, são separadas
uma daoutra por algumas listras finas, de 3 mm., estampadas em e&
chapada, a mais escura de tildas as
outras *ares. Todo o conjunto estampado em quatro abres stbre
fundo branco. .-- . Total de 2 pontos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
TERMO N.4 153.548
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cabeçote esférico; e finalmente a apula
do quebra-luz tendo formado retangular
De 10 de outubro de 1963
e alongado, com faces laterais de pequena altura e inclinadas divergenteModelo Industrial
*New° modelo mente para baixo, a posterior sendo
de quebra-luza.
dotada de uma curta bucha cilíndrica,
Sebastian Garcia Garcia, residente na derivada central e ortogonalmente, e
aplicável sabre o cabeçote esférito tercidade de São Paulo.
minal da basta de sustentação, dita
Pontos característicos
cúpula sendo fechada Inferiormente por
uma cobertura prismatica retangular e
translúcida com bordas laterais arredondadas e parcialmente projetada para fora
de/a; tudo substancialmente como &sento e ilustrado nos' desenhos anexos.

que, 'configuram as pernas dianteiras.
enquantn que, dos ângulos posterioremnte
projetam-se outras barras semelhantes.
obliquando ligeiramente para trás e que
configuram as pernas traseiras 3; pelo
fato de sabre o retângulo metálica ou
base, assentar- am fundo estofado 4
também retangular, substancia/Mente espesso e que forma na linha de fundo
do sofã um ângulo ideal com peça
Idêntica 5 a de conjungado e que constia
tui o fundo do encosto do sia e que
também é estofado; pela fato de, sabre
ambos os fundos quer do assento quer
do encosto, assentar um conjunto de
almofadas retangulares, praticamente da
mesma epessura que os fundos e que,
TÉ,RM ON.° 153.559
configuram, respectivamente os assentos
o que variam em número de ac6rd*
De 10 de outubro de 1963
com o comprimento do sofá, e encostos
Modelo Industrial — «Original mo- correspondentes 7.
dèlo de sofá».
2) Original modelo de sofá, como
Forma S. A. — Móveis e Objetos reivindicado em 1, substancialmente
de Arte, estabelecida na cidade de São como descrito e ilustdado nos desenhos
Paulo.
anexos.
TERMO N9 153.552
'" de outubro de 1963

.1.n• Mv° modelo de quebra-luz,

caracterizada por compreender inicialmente uma base inferior em formato de
caixa troncopiramida/, de secção retangular e pequena altura, e com a horda
livre inferior provida de uma estreita
aba contornante, voltada artogonaimente
para fora. caixa esta de cuja face
superior, e aproximadamente ao nível
transversal mediano, salientam-se um
botão interruptor e mais o terminal
inferior e alargado de uma haste ou
coluna de sustentação esta sendo formada por um longo trecho inclinado
ascendentemente para traz, que se recurva superiormente em trecho arqueado
para a frente, e formando em seu
extremo um curto terminai alargado com

Modelo Industrial «Nevo Modelo de.
Poltrona».
Forma S.A. — Móveis e Objetos
de Arte, estabelecido na cidade de São
Paulo.
Pontos característicos
1.°) ' Original modelo de sofá. constituido por base metalica reangular, caracterizado por ser inclinada para traás,
1 formada por quatro barras de secção
quadrangular devidaemnte interligadas,
projetando-se verticalmente para baixo,
dos seus ângulos frontais e no centro.
hastes também de secção quadrada 2

111•nn•nn•

TERMO N.° 153.543
De 19 de outubro de 1963
Modelo Industrial — eNe.vo modelo
de sifão,.
Thornas Coogan, estabelecido na
4 -4 de Sá° Paulo.
•
Pontos característicos

INIPÔSTO DO SÉLO
Lei n o 4.505 — de 30-111964
•

Dispõe sôbre o iropâssto do Sklo
e dá outras providências.
DIVULGAÇÃO N o 928

PREÇO Cr$ 150

A VENDA
Na Gudnabara
1 — Novo modelo de sifão. formado
pelo tubo de chumbo aplicado a saída
de água da pia, com porca de fixação
e aperto.. caracterizado pelo fato de
apresentar na curvatura mais inferior,
do trecho em S &Judo, aplicado â
rede de esgeito de um .prolongamento
Inclinado para baixo e para trás, tiro=
1ongamento este dotado de tampa extrema para limpeza do conjunto; tudo
substancialmente corno descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

iSeção de Vendas: Avenida Rodrigues .1,3ves a.° 1
Agencia I; Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólto Posta)

Sn Brasília
Na Sede do D. 1. N.

1') N6vo Moldo de Poltrona, cozam
tituida e caracterizada por base for.
:nada por quatros —ernas configuradas
haste que, partindo de ponto
por tubo
situado na retataiarda poltrona. lesce
num ramo obliquo para traz, confgurana
do uma perna trazeira 1, atinge deter.'
minada altura onde se curva descreveria
da angulo ligeiramente agudo, e se dc.
senvolve ramo horizo..tal 2 que .na
tateia com o solo, e que também 01,114
qua lateralmente para '--a, depo. desa
crave outra curva com ângulo mala
agud, do que p posteri , subindo num
ramo obliquo para cima, e Jigeiran ta
para o _antro, e que configura uma
perna frontal 3, quando então, depoisi
de atingir altura menor do que o
tio do ramo, que configura a perna traa
zeira, curva-se ortogonalmente para o
lado formando o ramo 4 pararei° ao
solo; dobra-se para baixo no roesuutS
ângulo que o simétrico e desce oblia
quand- para lo-a, configurando a soca
gunds perna frontal 5, dobra-se em Sua
guio idêntico ao simétrico, configura
Pel o ramo 6 a base si rnétrica a anterior,'
contateante orn o solo, tendo a mesa
ma obliquidade em relação ao centrai
ideal da poltrona, curva-se e sobe,i
mante..../rse com ângulos e inclinação
.+Émétrieos aos do outro lado, confia
gu.ando a última perna trazeira 7, tem
minando na mesma altura onde se inf.+
da a formação do paliada% de feitie
substancialmente tronco piramidal; pelo
fato de, sabre a base menor ideal della

y_
628 tdutnte. :feira
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-r1.- -ela haste frontal horizontal 4 por uma placa retangular de relativa
outras fólhas existem trabalhadas em
• pelas duas extremidades superiores espessura, onde o seu perfil na porção duas dessas does, sobrepostas, obser- mitados por meio de fitas postas as
sentido' vertical e horizontal, quadra.
idas »cenas tra-zeiras 1 e 7, haver outra central apresenta uma reentrância em
peça também tubular, porém de menor forma • de cunha aproximadamente. Se- vando-se que em baixo de tôdas as dos que medem 75 x 75 sim. e 'têm
chapadas existe reserva de goma, due no centro um motivo grande típico
tamanho, de feitio semelhante, istc. é, gue a redação dos pontos .
2 a 4.
cria os efeitos' de meios, tons. Todo "eashimir" estampado com duas - cores
tronco piram:dal, formada por haste
o conjunto realizado era cinco cOres vivas, chapadas, filetes pretos nos cone,
fronte 8 que se fiia no encontro da
j sObre fundo branco. Total 2 pontos. tornos de cada motivo pequeno e ai- •
perna' ldontal •• com o ramo horizontal
TARMO N.° 153.588
R, oblíqua para fora embdra- frontalmente
gumas reservas em forma de pequenos
continue paralela á perna 3, atinge deriscos e . "pois" nos quais aparece o
12e
11
de
outubro
de
1963
TERMO N.° 153.659
terminada altura, curva-se e_ ângulo
fundo .branco da peça; de, cada lado'
'preticamente reto, canto curvo, condos motivos grandes acha-se um galho
Modelo Industriah "NOvo modelo
De 15 de outubro de 1963.
tinua em ramo reto 9 oblíquo para baixo de poste". .
com duas flores estilizadas - bastante
,
e para o centro da poltrona, descreve
fólhas,
estmpado com as me smas duas
Dr.
Luigi
Andirea
Lastrucci,
residenRequerente:
S.A.
IndúStria's
Reuni. ângulo obtuso e desce • num ramo 10
,na . ..lesma inclinação' da pe:na trazeira te na cidade çie São Paulo — Modelo das F. Matarazzo — São Paulo- e fi- c• Óres vivas 'e sabre um fundo estamj
pado cola urna cor viva, chapada,
-•
lial no Estado da Guanabara.
j, muito embora do frontalmente se Industrial.
apresente — quo -para o centro; pelo
Titulo: NOvo e original desenho or- contrastante das demais. 'Os retângufato do ramo deseedente 10 substancialnamental para tecidos — Desenho In- los variam de tamanho, sendo porém
a largura sempre a mesma, isto é, de
mente mais curto do que os demais curdustrial.
75 mm., e a altura variando entre 28
yar-se ortogon. dnene e ccatinua .ein
e 175 min., todos porém esampados
ramo . had-edtal 11, interligando as exda mesma forma com uma dir viva,
tremidades das pernas trazeiras onde se
fixa e depois descreve idêntica figura
clara e chapada, no fundo e a _cor mais
no outro lado da poltrona, . de forma
escura por cima trabalhada com fisécis
a haver' integral simetria ent:e os dois,
finos e curtos, que conservam a dite.
ladoe; pelo fato de haver, convenien;
ção vertical, e pontinhos bem leves 'notemente fixado aos ramos oblíquos lacentro e mais cheios nas partes exterterais, da segunda figura piramidal, asnas. Nas fitas existem pequenos laços
sant . a concha da poltrona de tela mea mesma cór asem% dos retângulos..
tálica reforçada, com fios soldadas uns
sendo,
fitas e laços estampados com •
aos caeros fOnnando losângulos ou quachapada. cora o efeito da cOr mais
drai:autos, canf:guranclo uma concha,
clara a contornos em filetes pretos fiatuis. .dar, de modo que, partindo do
nos. Todo o coniunto executado com
plano 'mediano central ideal, 'que passeis - eôres sobre fundo branco. Total
sasse ,,ela :trána, a concha seria for1.0 Novo modélo de poste, caracte1. 0 "Novo e original desenho orna- de 2 pontos.
macia nor duas linhas 11 -simétricas, obli- rizado por ser de . formato suavemente
quas para baixo, e para a frente, cujo tronco-cónico alongado que se prolon- mental para tecidos", em caras contrastantas e variadas, caracterizado por
c eram. •ai ultrapassasse sensivelmente
em trecho rectukado em ângulo compreender - motivos representando
TERMO N9 153.681
a projeção da base, da . poltrona, des.-- ga
bem aberto e ' continua em trecho re- múltiplas figuras em forma de pêra,
cravaria uma curva ' 12, circunscreven• 15 de outubro de 1963
do . interior um ângulo reto, incli- tilíneo inclinado para o alto; e na ex- todas com a ponta voltada para Ilra
tremidade
livre
é
_
prisdsto
uni
termird :a ligeiramente para baixo e- formesmo lado, dispostas bem juntas e- Requerente: S. A. Indústrias Reuten.:ate nara o centro da poltrona, atd nai de 'sustentação para uma cúpula às vezes paralelamente sobrepostas, to- nidas F. Matarazzo — S. Paulo, e.111mais ou menos a altura da parte media- ovalada, de metal ou material equiva- das, porém, obedecendo à mesma po- lial no F,stqdo da Guanabara.
na das hastes frontaes 8 quando então lente, na qual é aplicado o globo de sição - vertical e medindo cada uma, ' Titulo: NOvo e original desenh6, orpe 'a descrever suave Curva côn- vidros no formato de calota ovalada, aproximadamente, 30 tom. no- compri- namental para tecidos. — Desenho cava 13 configurando a . parti frontal eom guarnição de borracha, tudo -subs- mento e de 15 a 20 mm: de largura, Industrial.
e basilar do assento, 'abre o qual as- tancialmente como descrito e ilustrado estampadas em seis &ires diversas, chae 19 Nôvo e original desenho ornapara . tecidos em obres conSenta, almofada. rasa 14, cuja borda so- nos desenhos anexos.
padas, bastante vivas, cada figura de mental
trastantes e variadas, caracterizada •
bre - ligeiramente a borda do assento
uma cor, criando na aobreposição , efei- por Compreender motivos represende tela; --elo Lo dás braços serem cone
to de mais cores. No çspaço livre en- tando 12 listras diferentes, postas no
figuradas po. dois planos simétricos 15
TERMO N.° 153.65e
tre
as figuras aparece o fundo coberto sentido vertical, reproduzidas e indelimitados pela linha 11 na 'altura da
por
uma cor .escura e chapada, en- tercaladas indefinidamente, medindo
curva 12 e a parte conchoide central
De 15 de _outubro de 196.
quanto o conjunto é executado em seis 35, 18, 30, 22 e 27 rnm de largura,
Total de 2 pontos
da peça.
respectivamente, limitadas, lateralRequerente: , S.A. Indústriai Reuni- córes. Total de 2 pontos.
,•••••n••
mente, por outras listras de 5 -ou
das F. Matarazzo — São Paulo e Fi7rnm, estampadas com a 'mesma cór
TERMO N.° 153.574
lial no Estado -da Guanabara .
lisa, chapada e mais escura que as
TERMO N.° 153..660
demais e que separam as outras lis. •
Título: Novo e original desenho orDe 10 de outubro de 1;2d.
tras assim ornamentadas: a r)', qui
namental para tecidos — Desenho InDe 15 de outubro de 1963
tem fundo estampado em c& clara,
dustrial,
•
etequerente: Inparcon — Indústria
viva, reserva pequenos quadrados na
.A.
Indústrias
Reuni•
Requerente:
•S
centro, postos um sObre o outro q
de Produtos Para Ar Condicionado —
das P. Matarazzo
São Paulo e ri. em ambos . os lados dos quadrados
São Paulo.
lial no Estado da Guanabara.
- acham-se retângulos inclinados para
Titulo: Novo modelo de campainha .
baixo, estampados com - a mesma etir
Título: "Novo e original desenho das listras lisas, sobrepostas no funModélo Industrial
ornamental para tecidos — .Modélo" Itt- do: a 49) listra, de de côr neu
dustrtal.
reserva motivos em 'forma circ
com o centro branco, de reserva do
fundo, cortado em cruz por dois ris.
cos e mais outros motivos apresentando um risco horizontal grosso ç
em cada lado dêste um risco igual
em semicírculo: a 64) listra, COM .
o fundo claro, vivo, tem a sobrepost.
eAo de riscos grossos, horizontais estampados com a ctir tias listra; lii.
sas; a C) listra, de fundo claro,
1 ° Novo e 'orininal desenho ornaneutro, reserva em motivos em formenta/ para teddips"; em cores contrasma espiral, de cOr viva e chapada,
*antes e variadas, caracterizado por
e pequenos triánaulos laterais na cal
compreender motivos representando foviva dos auadrados da C listra_ deslhas largas e levemente estilizadas, docrita; a 10e listra tem fundo
locadas" irregularmente no fundo, bem
do por meio de duas cõres sobre postas, que reservam retangulos estamjuntas, deixando aparecer o fundo
pados com a a côr viva e chaoada; e,
branco da peça em forma de riscos
finalmente, a 129 listra, com círcuestreitos, sendo as folhas, en, geral,
da mesma cór viva da"; esuirals,
los
1. 0 Novo modelo de campainha; ca..; ãtampeelas e mtrês cOres diferentes,
1.° "Nelvo e original desenho or- estampados sóbre fundo de cOr neuracjerizado pelo- fato . de se apresentar cada fólha de 'uma cór, chapada, retra e dos lados equenos triammlos de
por duas estruturas ou partes distintas,. servando em riscos retos e brancos, namental para tecidos" em cOras con- cor contrastante e viva. Todo o con-'
trastantes e variadas, caracterizado por
onde
também
aparece
o
fundo
branco
sendo -que • a pritrieira eacallza-se- no
comp reender motivos representando junto estamnado gora 5 obres sObrs
lado- externo da porta e st apresenta representando as nervuras nas fOlhaS: q uadrados
e re ifingulos. irregulares, /I- fundo branéo.
Total de 2 pontos.

Quinta-feira
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TERMO IsT9 • 153.663
16 de outubro de 1969

• Requerente: S. A. Industrias ReUnidas F. Matarazzo — São Paulo, e
Filial no Estado ela Guanabara.
Título: .N5vo e original desenfio ornamental para tecidos;

19 Novo e original desenho ornamental para tecidos, e mcbres contranstantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando estampas em estilo oriental,
postas regularmente no fundo, unia
sôbre a outra em sentido vertical, intercaladas, apresentando as estampas maiores, no centro, um losango
um pouco recortado e estampado em,
cór clara, chapada, contrastantes, no
meio dèste pequenos motivos decorativos, em volta pequenas flores estampadas na mesma cor do losango
e uma faixa que, saindo do ângulo
direito do losango, sobre formando
um nó alto do motivo e desce, pelo
lado esquerdo, para formar outro na
idêntico ao primeiro. As faixas, em
ambos os lados, foram uma espécie
de pérola de uma flor, tendo cada
faixa o fundo estampado em côr escura, chapada, reservando neoitaaas
flores e fôlhas estampadas em cOres
vivas e contrastantes. O espaço, deu• ro das pétalas, é ocupado por minúsculos motivos decorativos estampados em três ctereS. As outras estampas têm a forina de uma flor
simétrica • de 4 pétalas, contornadas
com o risco branco de reserva do
fundo, sendo o interior das pétalas
estampado em cor viva, clara, que
reserva as pequenas flores e folhas
estampadas em três Ores diferentes
e no centro um Oval, formado de
pequenas manchinhas claras com una
motivo decorativa no meio. .0 fundo,
entre os motivos principais, é estampado em unia côr neutra, chapada,
reservando os galhos com pequenas
feelhas e flores estilizadas, estampadas
com três cObres diferentes, todos os
pequenino smotivos contestados com
filetes finos da côr mais escura e o

conjunto trabalhado com mais cbres abbre fundo branco.
Total de 2 pontos.
TERMO N 9 153.73s
15 de outubro de 1965
Requerente: S. A.. Indústrias Reunidas IP , Matarazzo — Silo Paulo, e
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: NOvo e orig,inal desenho
Ornamental para tecidos. — Deseaos e mais outros motivos apresent•
nho Industrial.

•

19 NU° e original desenho orna-

fiaantal para tecidos; em °Ores con-

trastantee -e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando figuras em estilo decorativo,
quadriculadas, dispostos -siznètrica-

mente no fundo, em ambos os sentidos, intercaladas e praticamente
iguais, variando apenas de posição.
Os motivos medem 52x52mm, e têm
no centro um pequeffo quadrado recortado, cada ângulo feito com três
bicos arredondados e contornados
com os filetes finos pretos. No centro do quadrado existe uma pequena
flor com quatro pétalas e era cada
Angulo urna flor de' três pétalas, reservadas do fundo e estampadas em
cor viva, chapada. Em cada lado do
quadrado existe sempre o mesmo motivo, que é composto . de uma espiral
feita por meio de dois riscos finos
estampados em cOr viva, escura e
chapada. Do lado esquerdo do motivo acham-se três fdlhas estilizadas,
estampadas em côr •média, Chapado.,
e contornadas com o mesmo risco
claro das espirais, as quais, por sua
vez, estão contornadas com os mesmos filetes finos pretos. Uma fita
composta de duas faixas claras e
uma • terceiro de côr preta, grossa,
liga- todos os motivos em volta do
quadrado central e .sôbre Padas as
fõlbas estilizadas observam-se pontinhos pretos.. Todo o conjunto executado com quatro côres, sôbre fundo branco.
Total de 2 pontos.
J

revereiro. de 1965 629
trastantes e variadas, caracterindt
por compreender motivos represen•

do fundo são feitos os quadrados irregulares em ambos os lados das liatras descritas, formando novas listaas,
oride os efeitos dos pequenos quadrados mais clama são, executados com
o meio-tom da cor escura. As listras
descritas são intercaladas com outras
mais estreitas, formadas apenas pela
reserva branca do fundo, enquanto
todo o conjunto apresenta-se estampado em sete ceares sôbre • fundo
Requerente: S. I. Indústrias Reitbranco.
'afitai de 2 pontos.
•

TERMO Nc) 153.666
•
15 de outubro de 1963

Requerente: S. A. indeastriai Reunidas É. Matarazzo — Sao Paulo, e
Filial no. Estado da Guanauara,' .
•
Titulo: Novo e original desenho
ornamental para tecidos. — Desenho
Industriai. •

taaido múltiplos riscos em forma ci‘
arco, que lembram, plumas, estampa.
dos em cinco cores como "ton-sura
ton", às vêzes chapadas e outras vêzes trabalhadas em fumê, riscos dis•
postos irregularmente um sobre o cita
tro, começando com 'os menores
aumentando para cima, onde começo
um nôvo bloco, e assim sucessivamen•
te, de maneira que os riscos às sezel
se ligam e formam riscos compra
dos, colocados no sentido vertical
observando-se que nos pontos onde
começam. os blocos a pôr mais ciar:
aparece em manchinhas Mai
ores, 4 .
que dá ao desenho efeito de alarida.
de, sendo o conjunto trabalhado 'eu
cinco ciires, algumas delas sobrepos
tas, do que resulta o efeito de mal
abres, desenho bastante cheio e co
brindo inteiramente, o fundo brano
da peça.Total de 2 pontos.
• TERMO 74 9„ 141.702

s-aa•

6 de jun/ia de 1962

Requerente: ' Odilon Ney Costa —
,
sa' •
.2 Paraná.
‘ . •Titulo: Nôvo modalo de toalha ornamental para mesas, — Modal() Industrial.

TERMO. N9 153.665 15 de outubro de 1963
Requerente: 8. A. Indústrias Reunidas P. Matarazzo — São Paulo, e
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos. — Desenho
Industrial.

•
19 Nôvo e original desenho ornamental para tecidos, em cdres contrastantes e variadas, 'caracterizado
por compreender motivos representando listras intercaladas no sentido
vertical, medindo de largura 105 e
40nun, sendo as largas formadas pela
reproduçãoe ligação de "bouquets"
de flores e fôlhas postos bem juntos,
um sObre o outro, e ligados entre si
por , meio das feelhas, tadas da mesma forma, "bouquets" êsses compostos de 5 margaridas; de uma rosa
grande, e .5 margaridas e de uma
rosa grande, aberta, e 4 margaridas.
As duas rosas e as margaridas são
estampadas em côr clara, chapada,
com filetes e sombras de côr mais
escura, trabalhada com meio tom; as
margaridas apresentam a mesma côr
clara das rosas, urna côr escura e
outra bem viva, todas chapadas, e em
algumas flores aparece o fundo branco em pequenas manchas, dando o
efeito de luz. As fôlhas são estainpadas em tuna côr viva, clara e chapada, tendo as vêzes sobreposição das
outras cores, o que dá um aspecto
de mais côres, sendo todos os motivos contornados corri finos filetes
pretos. O fundo destas listra§ apresenta côr bem escura, reservando pequenos pontos de car viva sobreposta
na c& escura e com essa mesma c&

19 lydvo e original desenho ornamental para tecidos, em cbres contrastantes e variadas, caracterizada
por compreender inativos representando figuras de carros antigos, apre-,
sentando dez modelos diferentes, distribuídos irregularmente no fundo a
estampados com quatro cores contrastantes, chapadas, bem vivas nas
partes relativas às carrocérias, coai
as 'rodas e algumas outras peças em
ee. " neutra e os firtal hes e contornos
delaneados com filetes pretos muito
finos:, o contra-fundo apresenta um
pequeno xadrez realizado por listaas
verticais e horizontais, distanciadas 6
ou Pmm, listras estas formadas de
requenoa ovais, inclinados nas listras horizontais para a direita e nas
verticais para a esquerda, postos
bem Juntos. um Wire o outro, e as-.
tampados em côr viva e chapado..
Iodo o Conjrnto trabalhado -em seis
carea galre fundo* branco. , •
Total de 2 pontos.
•
TERMO N9 153.667
15 de outubro de 1965

1 9 'Mv° modero de toalha orna. .
mental para mesas, caracterizado por
ser feito. por- fios trançados eu por .
estampagem, nos mais variados materiais, como o plástico, par exemplo, imitando o mesmo efeito, formando desenhos que convergem para
o centro, de igual configuração, o
que dará uma conformação arredondada à toalha.
Total de 4 pontos.
TERMO N9 153.705
1 de agôsto

1963

Requerente: Publicidade Karvas Li-

1 mitada — São Paulo.

Título. Nein modalo de prendedor
para , painéis, - Modalo .Industrial

Requerente: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo, e
Filial no Estado da Guanabara. , •
Titulo: Nôvo e original desenho ornamental . para tecidos, — • Desenho
Industrial.
.
•

• 19 Mir o modelo de p rendedor para
wilnéis, que se caracteriza por peça
de formato retangular. apresentando
a parte central uma canaleta cuia
extremidade tem a forma de SI, a
qual pode receber por meio de pressão uni cordão de material flexível.
19 )avo modélo de prendedor para
painéis, de acôrdo com o ponto 1,
tudo conforme foi descrito, reivindi19 NU° e original desenho, orna- cado e está rep resentado nos. desemental para tecidos, em ateres . côn.. nhos acompanhantes.
•

t1i.#1 1;.Á
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TÉRMO

N9 153.707

2 de ag8sto de 1963
Requerente: Indústrias Reunidas
Ilermenegildo Morbin Ltda.
Localidade: São Paulo — Capital.
Titulo: Original configuração de
braços pira sofás e poltronas-camas.
da. Privilégio de Modelo Industrial.

Fevereiro de 1963

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)1
=MO

N9 153.813

TÉRMO N.° 153.820

caracterizado por ter a forma de uma
pistola, cuja parte superior ou cano gira
14 de agôsto de 1963
‘De 14 de agosto de 1963 em Corno de um pino para assim permitir
a fácil e rápida colocação ou retirada da
Requerente: Issa Macrua NettO —
Requerente: Mire Soblai Haldn — São seringa pela culatra. Total de 2 pontos.:
São Paulo.
Paulo.
Titulo: Original configuração em Titulo: Ori ginal modelo de isqueiro
•
TERMO N9 150.79Q .
tampa de caixa para objetos re/igioaos erd geral. — Modelo Industrial., chaveiro — Modêlo Industrial .

8 de agôsto de 1963

Requerente; Rebeca LupOri •-• eito
Paulo.
Titulo: Nova apresentação em etferográfics.e.,
¥odelo
•

_

- 19 Original configuração de braços

para sofás e poltronas-camas, caracterizado pelo fato do plano ou face
externa superior d6 braço apresentar
uma depressão côncava de linhas sinuosas, que acompanham com estética a estrutura das linhas modernas
19 Origina/ configuração em tampa
dos sofás e poltronas-camas.
de caixa para objetos religiosos em
Total de 2 pontos.
geral, confeccionada em plástico rígido, em cbres variadas, preferivelmepte transparentes, com base ou
TÉRMO N.9 153.756
borda inferior cilíndrica, caracterizado por ser a dita base coberta por
17 de outubro de 1963
um tronco de cône substancialmente
baixo, quase p l ano, em cuia base
Modelo Industrial:. Nôvo modelo maior se inscreve a borda cilíndrica
de vela para bolo.
da tampa e formado por uma série
Hilda Maria Barbedis, residente na de lamelas radiais, obliquas, urna
para baixo e outra para cima e ascidade de São Paulo.
sim sucessivamente, interligadas pelas arestas e de cuia base nienor se
projeta auase rue imperceptivelmente
um disco mig o.° na face sunerior por
circulo lunto à borda e tendo no centro inscrito per gravação um ~bolo, imagem, ou figura religiosa.
Total de 2 pontos.

1.°) tOriginal moddo de Isqueirochaveiro», constituído por usual chaveiro, formado por argola a que se
prede corrente 'de tamanho conveniente

tendo na extremidade uma miniatura de
garrafa, segura à mesma pelo gargalo
e caracterizado pelo fato do corpo da
garrafa esconder um isqueiro dlindrico,
que se encaixa no interior do mesmo,
ficando ap-nas externamente a sua base
que é também a base da miniatura de
garrafa. Total de 2 pontos.
• TÊRMO N.° 111.546
De 6 de julho de 1959
Nome: bilius Plauto.
Enderèço: Rua Barão de Itapetininga
n.° 88 — 10. 0 andar — Capital.
Invento: (NU° tipo de injetora de
líquidos co mrepetição, para uso veterinário). — Modêlo de Utilidade.
1.°) Nevo tipo de injetora de líquidos com repetição, para uso veterinário,

1 9 Nova apresentação em esfefogra. •
ficas, que se constitui de um tubo
em cujo interior é introduzido uni
disco' metálico ou equivalente, cuja
base apresenta forma de virola; servindo colho elemento compressor do
liquido.
Total de 2 pontos.
=3/i0 Ne 153.793
8 de ag
. 8sto de 1963

ESTATUTO DA TERRA
Lei

Requerente: Elgin Fábrica de 1,Lquinas de Costura — são Paulo.
Titulo: Novo modelo de móvel para
máquina de costura. — Modelo Industrial.

a9 4.504 — de 30-11-1964

DIVULGAÇÃO N 9 930

1 9 Nôvo modelo de vela para Mio,
do tipo que tem o corpo principal
formada por um algarismo de ze3)
a nove, caracterizado por compreender inicialmente um p equeno pedestal ou base inferior, em formato cilíndrico, de p equena altura, e com
bordas suavemente arredondadas, base esta de cuja face superior salienta-se centra e diametralmente um
suporte substancialmente prismático.
terrhosm de nerniena altura. •e com
as faces laterais maiores providas de
UM nriffelo transversal p assante, e
as menores recortadas em degraus,
dis p ostos em escalonamento suavemente •-..onvergente p ara e alto: e
acima do dito su porte, sendo previsto
o corpo princi pal, configurativo de
Um algarismo de zero a nove, este
por sua vez sendo encimado por um
terminal su perior, formado por uma
série de pennenos trechos dunlamente tronco-cônicos, de diâmetros aradativamente decrescentes para o alto.
compondo também um escalonamento ascendente, e portador de um navio extremo su perior: tudo substancialmente como descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.

PREÇO . : Cr$ 200

A VENDA í
• • Na Guanabara

Seção de Vendas i Avenida Rodrigues Alves nn 1
Agència Is Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

a

Em Brasília

r

Ne sede do D. 1. N.

E

19 N8vo modelo de móvel para máquina de costurai, caracterizado por
ser constituido por um corpo prismático retan qular, de pequena altura,
provido de duas tampas, de tamanhos
diferentes, uma das anais abre no
sentido lon gitudinal do móvel, en.
ouanto aue a outra abre no seu sentido transversal, sendo o citado corno sustentado por quatro pés, cem&
cos, providos de sapatas e levemente
Inclinadas pafa fora.
Total de 2 pontos.
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MARCAS DEPOSITADAS
• Puhlieação feita de coãrdo cora e art. 130 do Código da 'Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
corres o prazo de Co dias para o deferimento do pedido. Durante ,sse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamente
•
brasfonal da Propriedade Industidal aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Teimo n,9 664.176, de 1-10 .64
M. Gomes Tecidos S. A.
• Ceará

Urino a.° 664.169," de 1-10-64
Orlando Barerto
•
Minas Gerais

Para distinguir: Artigos . de vestuários
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
dtáuros. bonés, capacetes, cartolas," cara
puças, casaçáo, coletes, capas, chaiea
cacbecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças, camisas, ata:isolas, camisetas,
cuecas, ceninlas, colarinhos, , cueiros.
saias, -casaco., chtr.elos, dominós, acharpes, fantasias. fardas para militares, coClasses: 72, 23, 24, 28, 30, 34, 35, 36, legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor37, 40, 48 e 49
ros, 'jogos de !ingeria jaquetai, láquês.
Sinal de propaganda
lavas, , ligas, lenços, . mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paTermo n.° 664.177, de 1-10-64
'dós; palas, penhoar, pulever. pelerinas.
- Roupas Giovanni 'S. A.
pulgas, ponches, polainas. Mamas. pu.
Ceará
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
ft:isr. toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

M.

'Tecidos '.S. A:

Indústria Brasileiro
Classe 1
Goma laca branca
Termo n. 9 664.170, de 1-10,64
diffoni S. A. - Indústrias Químicas
Ceará

Sabáio Ceará

Termo n. 9 664.181 de 1-10-64
Roupas Giovanni S. A.
Ceará

itifistria Brasileira
Classe 46
Sabão comum em barra, em liquido, em
. pó e em flocos
. o n.' 664.171, de 1-10-61
Term
• Wilson Xitnenes & Cia.
Ceará
Nome comercial
• Wilson Ximenes 6 Cia.
Ceará

Wifsun Xittc, nes tk Ui,

0413

Termo n. 9 664.178, de /-10;64
Roupas Giovanni S. A.
Ceará
•

Rum Grovanni S;.A:

ZIr)upas Giovenni:

Termo n.9 664.175, 4. 1-10-64
NI: Gomes Tecidos S. A.
•
Ceará

4,P
qtt,t)
Nome comerctat

Termo n.° 664. 186, de • 1-10-64
Saronord - S. A. Roupas do
Nordeste
Ceará

Nome comercial •

• Classes: 12, 23, 24, 34. 35, 36, 37, 40, Classes: 12, 23, 24, 28, 30, 34, 35, 36,
37, 40, 46, 48 e 49
48 e 49
Titulo de estabelecimento
Titulo
Tèrtno n.9 664,179, de 110-64
Temos na. 664.173 e 664. 174, de
Roupas Giovanni S. A.
1-10-64
.
Ceará-Wilson Ximenes & Cia.
Cea , á
•
s

Classes: 12,- 23, 24, 34, 35, 36. 37. 4Q,
48e .!-9
Titulo
Classes: 12, 23, 24, 34, 35, 36. 37, 40,
48 e 49
Sinal de propaganda

móveis, auto-caminhões, aviões, amo:
tecedores, alavancas de câmbio, braço:
breques, braços para veiculos, bicicit
tas, carrinhos de mão e carretas, canil
nhonetes„ carros ambulantes, caminhõe.
carros, tratores, carros-berços, carros
tanques, carros-hrigadores, carros, car
poças, carocerias, chassis; chapas ch
culares para veículos, ccbos de veiculo
carrinhos para máquinas de escreva
corrediços, pára velculos, direção, desik
-gadeiras, estribos, escadas ro1,03.tes, ele
vadores para passageiros e liara carga
engates -para carros, eixos? de direção'
Eretos; fronteiras para veiculOs, guidae
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
mOtocicietas, rnetocargas, moto furgões
manivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para 'bicicie
tas, reboques, radiadores para veicuios
rodas para veiculos, selins, chicles, tirantes para veiculos vagões, velocipe
der, varetas de controle do afogador #
acelerador, tróleis, troleibus, varaes d
carros, toletes para carros

,A0‘
sizt.c0
Ciasses: 12, 23, 24, 28, 30, 34, 35. 36,
37, 40, 46, 48 e 49
•
Titulo de estabeleCimento
•
Termo n.° 664.183, 'de 1-10-64
• Gioanni Gomes
•
Cgará

kkasileírtk
Nome comercial
Termo n.9 664.187, de 1-10-64
Sarodord - S. A. Roupas do
Nordeste
• Ceará

SARONORD S;A=
• InchistWa Bra g.letra.

ao Nordeste

Classes: 12, 23,- 24, 28, 30, 34, 35, 36, Classes: 12, 23, 24, 28, 30, 34, 35, 36,
•
37, 40, 46, 48 e 49
37. 40, "46, 48 e 49
Sinal de propaganda
Sinal de propaganda
Classe 36
.
,
Termo n.° 664.180, de 1-10-64
Para
distinguir:
Artigos de /.vestuário
Termo n.9 664:184, de 1-10-64
Roupas Giovanni S. A.
Crasa - C. Rabia Automóveis S. A. e roupas feitas em ' geral: Agaseihot
Ceará
- aventais,
al parcatas, anáguas, blusat
Ceará
iouros..bonés, capacetes, cartolas. Cata
ouças, casação, coletes, capas, chaleá
eacbeccils, calçados, chapéus, cintos
:latas, combinações, carpinhos. calças
Je senhoras e de crianças, calções. cale
ças, camisas, camisolas. • 'camisetas
Claises: 12, 23, 24, 28, 30. 34, 35, 36,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros
Nome comercial
37, 40, 46, 48 e 49
saias, casacos, chinelos, dominós, achar
peã fst.v. asias, fardas para militares, co
Termo n.9 664.185, de 110-64
Titulo de estabelecimento
Brasa - C..Rotirn Automóvris S A. legials, fraldas, galochas, gravatas. gor
:os. logos de 'Ingeria jaquetas, laqués
Termo n.° 664.182. de 1-10-64
Ceará
luvas, ligas, lenços. mantõs. melas
Giovanni Gomes
maiôs. mantas, mandrião, mantlhas. pa
. • Ceará
letsás palas. penhoar. pulover. pelerinal
peugas, ponches, polainas, pijamas. pis
I
C)uvanni
nhos
eiras quanonos regalos
l .
• robe' de~
. roupão. sobretudos
chambre.
'
suspensórios, -saldas
de banho. sandálias
Classe
21
Classe 36
susteres, shorts. sungas. golas c7u slacks
iaventais,- alpar catas. anáguas. blusas, Para distinguir: Velculos e suas. partes tujer, toucas, turbantes, ternos,
• unt
',
e roupas feitas cai geral: Agasalhos Integrantes: Aros para bibidetas,
formes e -vestidos
_ .

uvanne

CRASA - C. Rotrn

R

013as Automovels.. S. A-

3
•
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,DESENH
DL
E(1.

Classe .56
Insígnia comercial

Titulo de estabelecimento
1.-rermá n.° 664.189, de 1-10-64
José Hugo de Oliveira
Ceará

'

Termo n.° 664.199, de 1-10-64
P. 13. Produtos Eletrônicos Ltda.
Pernambuco

DE
•

Termo n.9 664.200, de 1-10-64
Textil Audréa Ltda.
Minas Gerais

Classes: 33 e 50
Sinal de propaganda

Termo n. 9 664.194, de 1-10-64
• Ipê Móveis Ltda.
Minas Gerais

DESENHO
N.

ei

PRORROGACÃO
Classe 38
Cadernos

',SAMBA
Classe 36
• .Melas

•
Classes: 6, 8, 9, 28, 34, 40 e 50
Titulo de estabelecimento
indústria Brasileira,

Termo n.9 664.201. de 1-10-64
Textil Andréa Ltda.
• Minas Gerais

Termo n.9 664 . 195, de 1-10-64
Construções Elétricas Ltda.
Rio Grande do Sul

Classes: 33, 47 e 50
Titulo de estabelecimento

PRORROGAÇÃO -

• ANDR-L4

•

•t

Termo n.9 664.190, de 1-10-64
Airton 6 Irmão
Classes: 4, 16 e 33

Classe 36
- Meias Termo n° 664. .202, de 1-10-1964
Textil And:éa Ltda,
Minas Gerais

•

PRDRROGAÇÃO •

'(MORDEOtil
•
. Classe 8
Motores elétricos, moto-emeris de lyincada e . moto-bombas para refrigeração
de ferramentas

ASTRAI
Classe 32
Livros impressos
Termo n.9 664.197, de 1-10-64
- , Costa 6 Companhia Ltda.
Rio de JaneiroClasse 36

ígo

INDuStth•

BritiSitrEtRA

Artigos da classe

Termo n° 664.207, de 1-104964
Casa Cruz Papéis e Vidros Ltda.
Guanabara
eioco

DE
DESENHO

A4
Classe 38
Cadernos
Termo n° 664.208. de .1-104964
Casa Cruz Papéis e Vidros Ltd&
Guanabara
*

Classe 36
Meias

Termo n.° 664.196, de 1-10-64
Astral Distribuidora de Livros Limitada
Guanabara
A

C.NDOSTRIA BRASILEIRA

Aguardente. ao.: aperitivos. bagaceitra, batidas. brandi. bater, cachaça. ter, *las, cidra, conhaque, extrato de mal-

i3LoceS

Nome comercial

Termo n.9 664.188, de '1-10-64
José Hugo de Oliveira •
Ceará

Classe 42

Termo n° 664.206, de 1-10-1964
Casa Cruz Papéis e Vi
dros Lida,
Çuanabara.

Eletrtinic6i Ltdà.

Classe 47
Para distinguir: Substâncias e produtos
destinados a lubrificação, a combustão,
a iluminação e ao aquecimento: álcoolmotor, •graxas, gasolina, querosene,
óleos refinados, manu t-aturas de petróleos para lubrificação de máquinas e de
motores, e gases liquifeitos destinados
ao aquecimento

Termos os. 664.191 e 664.l92. de
1-10-64
Jeová Andrade Por,te
Ceará-

Classe 38
Cádernos

iF B. Produtos

Pasto -Alvorada,

Ceará
Titulo de 6tabelecimento

Termo no 664.205, de 1-10-1964
Casa Cruz Papéis e Vidros Ltd&
Guanabara
•
Q. pOCO)

Trxmo n.° 664.1(3, de 140-64
• Ornar Santos Durnont
Ceará

•

Classes: 33, 47 e 50

Fevereito de 1965

Termo 32.9 664.198, de 1-10-64
Costa G Companhia Ltda.
Rio de Janeiro

te permeztado, fundi genebra, gengiiirra. gia. gingar. kirsch, kummel. licozcs n.arasquinhos. nectar, p.perment
ponches, rum, sucos de frutas com
álcool, J1131105. vodlca • e whisky
Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais;
caldo CR cana, caldos de frutas; guaraná; refrescos, refrigerantes; soda; xaropes para retrescos

:Termo n.° 664.188, de 1-10-64
Jose Hugo de Oliveira'
Ceará

)ndtistria
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Termo n9 664.203. de 1-10-1964
Banco do Rio S.A.
Guanabara
lnio sua.
Classes: 32 — 33 — 50 .

Sinal de Propaganda
Termo n° 664.204, ,cle 1-10-1964
Banco do Rio S.A.
.
Guanabara
Classe 50
co do Rio exi,
'nea1
Industria Brasileits

Classe 38
Cadernos
Te-rno ri.° 664.209. -de 1-10-1964
Ernesto Neugebauer S.A. — Indústrias
Reunidas
Rio Grande do SIO

Classe 50
Para distinguir: Impressos em geral
anúncios Impressos, ações, apólices, bi•
lbetes de sorteio, cheques cartões comerciais e de visitas. dcplicatas. debêntures, 'envelopes, faturas, folrinhas.
letras de câmbio, notas fiscais, notas
rom ,sárias, neis de corresondência, paasagena, publicidade e propaganda em
Classe 41
Bombons, cacau, caramelos, chocolates
geral, recibos

Quinta-feira
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I

rrêrmo . n.9 664,225, de .1:10-64."`"..
iniendoas, ameixas, 'amendoim, araruta.
• Lanches -Damasco Ltda.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeiParaná
tonas, banha, bacalhau, batatas. .balas
; . •
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
cale em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó. cacau, carnes. chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
P
cereais, cominho, creme de leite, cremes
Classes: 41, 42, 43 e 91 _ s. •
alimentícios croquetes, compotas,: . canTitulo
gica. coalhada, castanha, cebola, condimentos
para
alimentos,'
•cOlorantes,
Termo n.° 664.226, de 1-10-64
Classe 47
chouriços, dendê, doces. doces_ de fru- Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
Titulo
tas, espinafre, essências alimentares, em.
São Paulo
padas, ervilhas, etutovas, extrato de to• Termo n° 664.218, de .1-10-19;14
Timaf S.A. Comércio e Representações mate, farinhas alimentícias, favas, fé.
Classes: 32 — 33 — $0
cilas, flocos, farelo, fermçptos. feijão
•-•
Paraná
Titulo
figos; frios, frutas secas naturais e crisClasses: 32 — 33 — 50
talizadas; gricose, goma de mascar, gor.
. Titulo
TIMAF S/A. Comercio e duas, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce. hena
Termo n° 664 . 212, de 1-10.1964
„
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
— : Indústria
Representaçoes
Cooperativa de Crédito Popular Pôrto
condensado, leite em pó, legumes em
Classe
49
Alegrense Ltda,
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Brinquedo (elefante com boné) . .
Nome Comercial
sas alimenticias, mariscos, manteiga,
Termo n,° 664.227, de 1-10-64
Termos os. 664.219 e 664.220, de margarina, marmelada, macarrão, massa de' tomate, mel e melado, mate, mas- Manufatura •ele Brinquedos Estreia S.A.
1-10-1946
São Paulo
Timaf S.A. Comércio e Representações sas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada. ;soParaná
les; óleos comestíveis, , ostras, ovas.
pães, picos, prlinés, pimentn. pós para
pueins, pickles, peixes, presuntos, patês. petit-pois, pstillias, pizzas, pudins;
MO ts. requeijões, sal, sagu, sardinhas,
•
Indústria brasileira
sanduiches, salsichas, salames, sopas enIndústria BrasiIetrit
latadas, sorvetes, sucos de tomates e- de.
Classe 1 •
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.'
Tintas e s ,nitesrim. tremoços,* tortas, tortas, para ali.
-,...uasse 49
- Classe 16.
• • mento de animais e aves, torrões,
Brinquedo (gato com laço no pescoço)
Para
distinguir:
Materiais
para
construtoucinhu e vinagre
Rio Grande do Sul •
ções e decorações: Argamassas, argila.
Termo n. 9 66-1.228, de 1-10-64,
Classes: 32 — 33 — 50
areia, azulejos, gatentes. balaustres, bloTenso IP' 661.223. de 1-10:1964
LIantrfntura
BrinquedorEstrela S.A.
Nome Comercial
cos de cimento, bloros para pavimentaJ: Marabá da Silvá,'•
•
São Paulo
•
Pernambuco
ção. - calhas, cimento, cal, cré. chapas
Termo n° 664.213, de 1-10-1964
•
,1
isolantes; saibros, caixilhos;. zolunas;
Casa Cruz Papéis e Vidros Lida
chapas para coberturas, caixas dágua.
Guanabara
caixas para 'coberturas,. caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque, eminsoo de
base asfálticcs. estacas, esquadrias, estruIndústria Brasileira Indústria ,Brasileiral
turas metálicas para construções, lamelas de metal. laddlhos, lambris, luvas
Classe 49 ,
Classe 18
de junção, lages, lageotas, material isoBrinquedo (cachorro com balde)'
lante contra trio e calor, manilhas, mas- Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
Termo n.• 664.229, de- 1-10-64
sas para revestimentos de paredes, ma- dor. • água de beleza, água de quina,
deiras para construções, mosaicos, pro- tra.tos, água de colônia, água de touca- Manutatura _de Brinquedos Estrela S.A.
•São Paulo
dutos de base as 4áltico, produtos ;ara água de rosas, água de alfazema. água
•
tornar impesineabilizantes as argamas- para barba, loções e tónicos para os
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- cabelos e para a pele, brilhantina. ban- •
gulho, produtos betUminosos, impermea. dolina, "batons", cosméticos, fixadores,
bilizantes liquidos ou sob outras formas de penteados, petróleos. óleos para os
Classe 38
para revestimentos e outros como nas cabelos, creme evanescente, , cremes gor• Cãernos
tpdastría oraLtieira
construções, persianas, placas para pa- durosos e pomadas para limpeza da
vimentação, eças ornamentais Cie ci- Pele e "maquillage - depilatórios. desoTermo ns 664.214, de 1-10-1964
Editóra Bahia Ltda.•
mento. ou gesso ara tetos e paredes, dorantes, vinagre aromático, pó de arroz
Classe 49
Bahia
papel para forrar casas, massas anti- e talco perfumado ou não, lápis para
Brinquedo (urso com laço)
rcidos para uso nas construções, par- pestana e sobrancelhas, preparados para
quetas, portas, portões, pisos, ssoleiras, ewbelezar cujos e olhos. camisa para
Termo n.° 664.230, de 1-10-61
para portas, tijolos tubos de concreto, o rosto e para os lábios, sabão e creme Orbil
Organização • Brasileira de
telhas, tacos, tubos de ventilação. tan- para barbear. sabão liquido perfumado
Imóveis Ltda.
t.rok
toigittsl
ques dc cimento, vigas, vigamentos e OU não, sabonetes, dentifricios em pó,
- São Pau'o
pasta ou liquido; sais perfumados para
vitrós . •
banhos. pentes. vaporizadores de perfisri;) R B
'Termo n° 664.221, de 1-10-1964
coe: escavas para dentes, cabelos, unhas,
.
Nome Comercial
Dias Santiago & Cia, Ltda.
e'clllos: dum de louro, saquinho perfuPernambuco
mado. preparados em pó, pasta, liqu1Termo' n° 664.215, de 1-10-1964
Classe 33
dt. e tijolos para o tratamento das unhas
Casa Valério Ltda.
Serviços Imobiliários cai gera/.
dissolventes e vernizes, removedores da
Pasaná
cutícula; glicerina perfumada para os
Termo n.9 664.231, de 1-10 64
.
cabelos e preparados para descoloris
Orgaaização Brasileira de
unhas, cílios e pintas ou sinais arda- Orbil
Imóveis Ltda,
Classe 10
ciáis. óleos para ti pele
São Pau'o
• Titulo
Termo n.° 664.224, de 1.:40-64
„n1.0
('-'ssse 1 ,
Termo n° 664 ..222, de 1-10-1964
Distribuidora Orle -edi l Ltda..
*Ss.'"""
Titulo
Menezes & Braga
Paraná
•
Paraíba
•Ist`'‘
Termo n° 664.216, de 1-10-1964
Indústria Bandeirantes Ltda.
Termos no. 664.210 e, 664.211, de •
r
1-10-1964
Cooperativa de Crédito Popular Pôrto
Alegrense Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo .n°, 661.217, dê 1-10-1961 .
Pensyl-Lon Ltda. — Comércio e Representações
Paraná

Lanches üamasco

ENSYL- LON

•

rIMAF

•

MARABÁ

Utilar. Moveis

CASA VALERIO

CENTENÁRIO

Indústria tiSndeirante

indústria Brasileira
Classe 41 -

Classe 46 •:
Título

Alcachofras, aletria, alho. aspargos.
açúcar, alimentos paar animais, amido.

DistribuidO:2 oriental
Classes: 23 e 11
Titulo

o-

55)
P
-• .
Nome 'comercial
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Termo n.° 664.239, de 1-10-64
; Termo is.• 664.235, de 1-10-64
gas, aparelhos automáticos .adonados
Stil Serralheria Técnica Industnal Ltda, peia introdução de' moedas, aparelhos Fábrica de Calçados" Nejuco
A.:
São Paulo
espargidores. aparelhos e instrumentos
- Rio latanot d.
ul

nnno n.' 664.232, de 1-10;64
Milton Gavetti
Paraná

Fevereiro de 1905

,

de cálculo, aparelhos para observações
sísmicas, aparelhos termostatos, afitoSTIL- sral/ALHERIA:
! nómetros, aspiradores de pó, acrõme12c11106 INDUSTRIAL LTDA.1 troa, acendedores elétricos, - alto falantes aplicadores -elétricos, - antenas, baterias de acumuladores, baterias, balanças ccxnàns e elétricas, barômetros, bi•Nomç comercial
nóculos. bitolas, - bobinas, bobinas eléTermo n.° 664.236, de 1-10-64
tricas (exceto para fins curativos),
Alvaro Hbllatz Fig óa
botões de campainhas elétricas, bombas
inUNCEE.
São Paulo
medidoras, bússolas, baterias elétricas,
bules elétricos.' buzinas, buzinas para
bicicletas. - caixa de descarga, câmaras
frigorificas e fotográficas, chassis de
Ch.sse 36
radios, chaves elétricas, chaves. • cacaCalçados
painhas, cinematógralos, cronômetros.
ciunógrafos. combustores de gás.
Termo ti. 9 664.240. de 1-1044
Classe 33
amuos, cristais . de rádio, condensadoFabilras Leila Lida,
. Titulo de estabeleci misto'
res comutadores, cortadeiras para foto. São Pauli)
grafias, chaves de alavancas, chaves
Terra on, 664.237, de 1-10-64
zatosnáticas, capacitores de bloqueio,
Antonella — Esmaltaria de Geram ica capacitores eletroliticos. calibradores.
Ltda.
conservadeiras para peixes e carnes.
São Paulo
enceradeiras elétricas, escalas para rádias. estufas. engenho de assua carnes.
encoralodes de cabelo elétrico. einms
rômetro.s, esticadores de luvas. espelhos
""aid4stria Brasileira
de 'plástico para eletricidade, esteriliza&res. extintores de incêndio, ferros eléClasse 36
tricos de passar e engomar, ferro de
Cingedares para uso sfemin4no
'C'asse 33
soldar elétrico, filtros e aparelhos filEsmaltaria de 'aerã.n,ca
trantes, filtroà para óleos, filmes fala'Ferino Ia', 664.241, de 1-10-64
dos, fogões, fogareiros elétricos, fusiGiroflex S. A, Cadeiras é Poltronas
Termo 'n.9 64.238, de 1-10-64
vais filmes revelados, faróis corno aces. São Paulo
Carfál — Indii5tria e Comércio de
•
sórios de veículos para sinalização, e
•
'Materiais Elétricos • Ltd'a.
para iluminação em Oral, fôrmas ,eléSão Paulo
•• ia.
tricas. fervedoras, Frigoríficos, fotômetros fios elétricos, filtros de interferên_
cia. fonógraftas, garrafas térmicas, gasómetros, geladeiras, globos para lam.
padas, globás para lanternas, globos
Inclue tria Brasileira
terrestres para ensino, gravadores de
,
•
sons. holofotes,' hidrômetros, incubadoClasse 40
:as, indicadores de vácuo, instrumentos Móveis em gr' de metal, Vidro, de
z.'e alarme. interruptores, isoladores., lâm- aço, madeira. estofados ou não, inclupadas flsh, lamparinas. lactõenetros. len- sive móveis ara escritórios: Armários,
tes liquidificadores,' lanternas ulágicas. armários para banheiro e para roupas
Classe -8
-•
lanternas de' pilhas, limpadores de pa- usadas, almo`adas. acolchoados para
Para 'distinguir: .Abajour. acumuladores. rabrisai, luzes trezeiras para velculos: móveis, baucos. balcões.banquetas,
acetinômetros, amortecedores de rádio :eretas, maçaricos de soldar, caldear e bandejas, domiciliares. berços' ,; biombos,
e - - -freiliiência, anemómetros, aparelhos cortar, alagados, marcadores de passa- cadeiras. carrrinhos ' para chá e' café
de televisão, apsrelhos de ar condicioconjuntos ' para ' dormitórios, :conjuntos
nado, aparelhos para iluminação. inclu- geias. medidores, medidores elétricos.
siv, os considerados acessórios de vei- microscópios. mistúradeiras, máquina: para sala de Jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e _praia,
culos.' aparelhos para anúncios tucá talantes, mostradores para rádios. miconjuntos de armarias e .gabinetes para
ruços, aparelhos aquecedores . e medi- arei nes. máscaras contra gases: micrócopa e' cosinha, carnai', cabides, cadeiras
dores. aparelhos cromográficos. apare- metros, níveis, óculos, objetivas fotogiratórias, ,
de balanço, caixa
lhos de barbear elétricos, aparelhos .e- gráficas. nabas "- elétricas, podõmetros
de
rádios, colchões, colchões de molas
pluviômetros,
pinos
e
ga
nadas,
paiels
clistradlores e .cnedidores de distâncias,
aparelhos para purificar águas, apare- de pressão, pilhas secas elétricas para dispensas, divisões, divans, discotecas,
lhos de sinais lampejantes; aparelhos transistores, pistolas de pintura. plaga: de madeira, espreguiçadeiras, l escrivanireguladores de gás aparelhos de gal- Paméis de carros quadros distribui*, nhas, estantes, guarda-roupas. mesas,
vanoplastia. aparelhos didáticos, apare- res pick-ups, para-raios, propulsores. mesinhas. mesinhas para rádio e televia
lhas ci-ematográficosi aparelhos auto- queimadores de óleo, quadrantes e sex- são, mesinhas para televisão," molduras
máticos para aaender e regular gás. tantes para observações,- astronómica, para quadros, porta-retratos, poltronas.
aparelho para separar café. aparelhos refrigeradores, rádios transistorizados. poltronas-camas. prateleiras, porta-dia- .
oara aoueeer ed:fIcios, aparelhos para tailetores reostatos. relógios de ponto, péus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
'
experimentar drenos, aparelhos para de pulso. de bolso, de parede desperta.
destruir • insetos.. aparelhos 'de ótica. dores, contadores e medidores de .quanTermo n.°- 664.242, de 1-10-64
aparelhos -pulverizadores, aparelhos para tidade e volume, radiadores, rádios. reaaaecitaanto de água, aparelhos gera- tentores de graxa e óleo, receptores, Giroflex S. A. Cadeiras e' Poltronas
São Pau'o
dores- eletro-químicos, aparelhos para regadores aistotnáticos. registros para
racapçào e reprodução de sons e soni- vapor, gás, água e outros líquidos quandos. aparelhas automáticos eletnecs de de não considerados partes de máquinas,
Passar. aparell'oa para espremer frutas reatores para luz flunrescentaa refrigee legumes. aparelhos de. alta tensãa. ração doméstica e industrial, registraaparelhos de 3 ioteção contra acidentes dores.. resistências elétricas. ;reles,' sorindUstrie, B.rasileira
ch operários; aparelhos afiadores de veteiras. sorveteiras elétricas caseiras
ir amentas. aparelhos distribuidores de aoquetes,. sinaleiros, sereias de . alarme,
!abas.. e de issinfetaates paia instala saldadores elétricos. toca-discos . ' tomaClasse 40
e‘se sana:loas aparelhos' •esterilizado das e interruptores elétricos, torneiras.
res. aparelhos gazeificidores. -anare'hos tubos acústicos termômetros para obser- Móveis em gerai de metaL 'vidro, de
Pais. análiSea aparelhos ozonizadores vação meteorológica. telescópios, tacto- aço. . madeira, estofados ou 'não, incluaorrelle_a rasteurizadores, aaerelhos
metros, televisão, taximetro, torradores sive móveis ara escritórios: . Armários,
ut..bdore,s P estabilizadores .a pressic de cereais. trenas, transformadores; te- nrimãrios oar.. banheiro, e para roupas
e (To fluxo -de gasea e liqui.fos apare lefones, tostadeiras. telégrafos. , tripés usadas, almo 4adas, acolchoados para
Nos para salaamento •e para sinaliza- para fotografias. 'válvulas para rádios, móveis, bancos, balcões, I. banquetas,
( ão a parelhos para escampristas. apa- váivulas de descarga, válvulas de re- bandejas, domiciliares. berços, biombos.
relhos pari •limpar vidros, aparellás dução, vacutmetros, válvulas elétricas cadeiras, carrrinhos para chá e café
para combater formigas e. outras prade vácuo. - ventiladores
conjuntos para dormitórios; conjunto*

t

i'GAVETTI
gnciiistria Brasu e ira
. Classe 6
Perfuratrizes de solos e 'persuasão
Termo n.° 664.233, de 1.-/C-64
Confecções Dunia Ltda.
São Paulo '

4.N:554°

;PIGuEirtisa
-

liDGEDODA

.50°.

a Classe 36

.
.
Para distinguir: Artigos de vestuários
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
e roupas feitas cai geral: Agasalhos
botas botinas, blusões •boinas baba,
douros. bonés: capacetes, cartolas. cara,
;ruças. i;casacão coletes. ,capas. abales'
cacreaols. calçados, chapéus. castos
cintascombinações. corpinhos caiças.'
as-e de crianças. calçaies çal
de senhor
ças. 'e.amisas. camisolas. camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros'
saia casacos, chinelos, dominós, echar
pes. 4antas as. fardas para. militarrs co
legiais. lraldas. galoChaS, iravatas
ros, jogos de !ingeria. jaquetas. lágye's
luvas ligas, , lenços, maritais. meia:
maiôs. mantas, mandrião. mantilhas.' pa•
jetós. palas. penhoar. ,pulover palermas
penas. pouaes. polalias. .pijamas. pu
, perneiras, quimonos regalos
robe 'de chambre, - roupão, sobretudos
suspensórios. saídas de 'banho sandálias
suetere-- shorts, sungas: tolas. Ou slacks
taler4toucas, ' turbantes, ternos, uniforma;
e vestidos
-

Termo n.° 664.234, de 1-10-64
Jota-Kauto Comercial Importadora de
Peças Ltda.
•

Classe 2/
Ambulâncias auto-motoras, amortececedo-es como parte integrante de -veículos, auto caminhões, automóveis, auto-ónibus, aviões, barras de direção
quando parte integrante de veículos, bar;
cos. bicicletas,
bicicletas a motor, cat.,_
rocas, carrocinhas. carrooarias para veícu los, chassis ara veiculos, conjuntos:
de di •ea;ão quando parte integrante de
veículos, eixos quando partes Integrantes dev eiculos. engrenagens, estribos.
feixes de. molas para -elculos, molas
quando partes de veículos, pira-choques
como partes integrantes de veiculos, para-lamas quando partes 'de veículos.
portas de veículos, rodas de veículos
(partes metálicas) suportes de parabrisas de veiculo!, vagões

ANTONELLA

"DORADUS"

GARRAI_

,

3rasi3.eira:
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Termo n° 664.249, de 1-104964
Termo n.° 664.245, de 1-10-64
para sala de /antas e sala de visitas.
Cia„
Tessinari, Irmãos
conjuntos para serravas, jardim e praia.
Um: 6 Wajner Ltda.
São Paulo
conjuntos de armários e gabinetes para
• Esirito Santo
.
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans. discotecas
de madeira. espreguiçadeiras, escrivanibeklefo
nhas., estantes, guarda-roupas. , mesas.
mesinhas, mesinha para rádio e teievi-mão, mesinhas para televisto, molduras,
Classe 42
para quadros, porta-retratos... poltronas.
14;41:ardente da cana
poltronas-camas, "prateleiras, porta-cha•
Classe ao
soIã8. sofás-camas, ,travesseiros
Termo a° 664.250, de 1-10-1964
Para distinguir: Artigos de 'vestuários
vitrines
Churrasqueto Pardal Ltda,
e roupas feitas 'em geral: Agasalhos,
Guanabara
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Termo a.° 664.743, de T-10-64
Giroflex S. A. Cadeiras e Poltronas batas, botinas, blusões, boinas, babadouras. bonés, capacetes, cartolas. caraSão Pau'o
pusas, casação, coletes, capas. chales
cachecolk, calçados, chapéus, cintos,
emas. combinações, carpinhos. calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças. camisas, .camisoIas, camisetas,
Indústria •BrasileirS
cuecas. ceroulas, colarinhos, cucava,
salas, 'casacos, chinelos, dominós. ecsiar.
Ind43tria. Brasileira
fantasias, fardas para militares, coClasse 11.
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorArtigos .da classe
ros. jogos de !ingeria, jaquetas, loques,
luvas. ligas. 'lenços, mantõs, meias,
Classe 40
Termo is'° 661.251, de 1-10-1961
The Seven-Up Company Móveis em geral de metal, vidro, de alazãs. mantas, mandrião: marulhas, papalas. penboar, pulavas, pelerfaas.
Estadas Unidos da América'
aço, madeira, estofados ou não; incita !rifo.
peugas. ponches, polainas,' pijamas. pu.
sive móveis ara escritórios: Armários nhos, perneiras, quimonos,
regalos.
para
banheiro
e
para
roupas
armários ,
roas de chambre, roupão, sobretudos.
usadas, alin&udas, acolchoados para suspensórios,
saldas de banho, sandálias,
móveis, bancos, balcões, banquetas sue'terest, shartá, sungas, stolas ou slacks.
bandejas, domiciliares, berços, biombos. tuier, toucas.. turbantes,.' ternos, unicadeiras, carrrinhos para chá e café
formes e vestidos
Classe +3
conjuntos para 'dormitórios: conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
Termo n° 661.246, de 1-10-1964 . Refrescos e águas . naturais e artificieis,
conjuntos para terraços, jardim e praia
Serraco, Comercio e Indirstria Ltda. usadas conio bebidas, não incluirias na
- classe 3
conjuntos de armários e gabinetes para
Guanabara
copa e cosinha, castas. cabides, cadeiras
Termo. . n° 664 .252, de 1-10-1964
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
• Notarem. Yarn Mina
;ARmaci
de rádios, colchões, colchões de molas
Estados Unidbs da América
dispensas, divisões, divans, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniClasse 11
nhas, estantes, guardzi-roupas, mesas.
'Serra para metais
POLYTONE
,mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
Tasiao no ' 684.247. de'-1-101964
para quadros, porta-retratos, poltronas.
Classe 22
Seri:acta; Comércio= e Indkstria Ltda.
poltronas-camas,.. prateleiras, porta-chaFios e linhas tingidas multi-colorklas,"
Guanabara
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
incluindo multi-filamentos
•
vitrines
Termo a° 664.253, 'de 1-1,0-1964
•
tARma - Serraço
Termo n.° 664.244, 'de 1-10-64
(Prorrogação)
Glroflex S'.* A. Cadeiras e Poltronas
G. D. Senda 5 Co.
Estados Unidos da América
Classe rt
São Paulo
, Serra Para metais
_—
Termo. n° 664.248, de 1'-10-1064
Indústrias Químfcas Formosa Ltda.
Rio Grande do Sul

Cristalina Tessin'ari

1WETROPOL"

LI

g

xndutria Mrasileina.

vitrines

Termo n° 664.255, de 140-1964
Siegf. ied Peyer
Suiça •
•

Classe 8
Limpador ótico cloro/uca de Nos, par& s
máquinas texteis •
'••
Termo n° 664.256. d'e 1-10-1964
.
Jervis B. Welab Américas Company,_
Estados Unidos da América

BULKMÁSTER
Classe 6
Correias transportsdoras
Teimo a° 664.257, de 110-1964'
J. I. Gegy S.A.
Suiça
;.

PRORROGAÇAO

"REMBO"

Classe 40
•
Para distinguir: Móveis em geral. de
metal. vidro, de aça ou Madeira.. esto.
fados ou não. inclusive móveis para es,
crit6rio. Armários. armaariàs para b'a
abeiras e para roupas usadas. ainda.
das. acolchoados para móveis. bancas
balcões, banquetas. bandejas. dome,lia
'res, berços, biombos, cadeiras. carrinhas
paia chá e café conjuntos para dor.
mitórios, conjuntos para saia d e. jan
tar e sala de visitas. conjuntos Para
armários, e gabinetes para copa e :o
!tortas, cadeiras de balanço. caixa de
terraços, jardim . e praia, conjustos ri,
madeira, espreguiçadeiras! guarda -Pau.
paa, estantes. mesas. mesinhas mesi•
abas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever. móveis pa
luvisão; molduras para quadros porta.,
retratos poltrona& poltronassaa mas,
.. prateleiras porta,chapéus, sofás,
sofás-camas. traveaseiroa

de penteados. petróleos, óleos para OS
"belos, creme.evaLescente, cremes °or.
durosos e pomadas para limpeza da pele e “maquilage . depilarias, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, Japis para
pestana e sobrancelhas, preparaacis para
embelezar cisos e olhos, carmim para
u rosto e para os lábios, 'sabão e creme
para laarbear..' sabão liquido perfumado
ou naco, sabonetes, denti'aaajos eit)
pasta ou &igualo; sais perfumados para
banhos,. pentes. vaporizadores de perto.
me; escovas para- dentes, cabelos...unhai
e cli.os, rum de louro, saquinho pertaraiado, preparados . em pó. pasta.liquido e tijolos ara o. tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes: removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas. mima e pintas ou sinais artis
betais., óleos para a pele

'

V

EL

Classe 3
:Um preparado para - o tratamentos de
sxjsfunção endocrina. em forma de am' pola e comprimido

Classe 16
Alvejantes, amidos, anil: água de lava
deira actua sanitária, cera para aoalhos
detergentes. esponja de aço. fósforo*
lixívia,. lá de aço. pomadas para cal.
sados. palha de aça preparados .para
polir e limpar madeiraa vidros. metais
e objetos. panai para polir e para Hin.
DeZ21 panos de esmeril e material abra.
uva emprega& na' limpeza de metais e
objetos, sabões em geral' e- saponficeas
velas e. velas a base de estearias
sebos, em pó, m flocos, esponjas de
.de Dopes.

Termo n° 664.254, de 140.1964
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

COOL SPEILL..
I
NDUSTRIA BRASILEIRA

Casse 48
Para distinguir: perfumes. esienclas. ex.
tratos água de colónia, água de touca.
água de rosas, água de alfazema, água
para barba. loções e tónicos para c*
cabelos e para a peie, brilhantina, bank

dolina, batons, cosméticos, fixadores

Classe 2.
Frase de Proaagenda
Termo n° 664.256 de 1-101964
•
J. R Geio, S.A.
Suiça

Contra insetos do IA
.NEOCID ê de matar!
Classe 2
Frase de Prapaaanda
Termo n° 664 259. de 1-10-1964
7. R. Geigy S.A.
.
Suiça

A familia

protege a sua famitiã
Casse 2
Frase de Propaganda

é
.• ,

caça unenrca-Teira 1

( onça° MI)
• t
•
'
Termo n° 664.260, , de 1-10-1964
suspensórios, saldas. de' banho, daistlálias, Portões, -colunas, canos; chaves 'de faias
Casa Sano S.A, Indústria e Comércio suartres, shorts. sungas, stolas ou siadas, da, chaves inglesas, Cabeções, canecas,
Gaanabara
ttuer. toucas, ttárbates, ternos, uni., conos, cachepots centro de mesa cotorines e vestidos
queteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaroTermo no 664.261., de 1-10-1964
las, chaleiras, . cafeteiras. conchas coa•
Giaes Serrano .Pernandes
dores, cuscuseiros, cabides de metal,
. São Paulo .
cabos, caixas de ferro, cgruzeras curvas
cantoneiras, chaveiros, canivete% chavenas, cremones,, cadinros crivos, chatafradores. cassinetes, cabos, chaves chaves para porças- circulares -chaves torquimétrica, correntes para chaves, colcreta.% chaves para porcas, distintivos,
dobradiças, descanço para talheres, pra.tos e .clipos, enxadas, esferas, engates,
Classes: 33-6
enfeites de metal, estribos, espátulas
Titulo de Estabelecimento
estojos de metal para carimbos, eixos
7111Dusutin
•
Bruunimu
.
Termo n° 664.265, da 1-10-1961
expandIdor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, esPu.
• Irmãos Abreu Ltda.{
Ceará
madeiras, formões, foicesa, ferro para
cortar Capim, frerolhos, facas, facões
Classe , 16
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
Barreiras de proteção, vigas e • lajes de
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
concreto premolado e protendido
fivela, furadores, ferramentas cortantes
Termo n" 654.261, de 1-10-1964
ou perfurantes para marceneiros, fechos
Niterói Diesel Ltda.
de metal, ferradura, forminhas, • fitas
Rio de Janeiro
de aço, ganchos, guarnições de metal.
garfos, ganal. os para quadros, grampos
Classe 41
para emendas de correias, grades para
Café torrado e. moldo
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
'Termo n°664.266, de 1-10-1964 • gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
Confeitaria Paradense Ltda.
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaGuanabara
dinhas, molas para portas, martelos
•
marretas, matrizes, .marmitas, maçanetas
morsas, machetes, Mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras,' porta-pão,
porta-jóias, palitelios, panelas puxadores, placas,, pregadores, porta-esponjas,
Nome .Comercial
Classe 41
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires -pinças, • panelões; porta-copos e
Sbstâncias alimentícias
Termo n° 664.262, de 1-10-1961
garrafas, passadores de' rotipa, ;areaiSérgio Cabral Santos
Termo n°, 664 .267. de 1-10-1954
lhas, rastelos, roldanas, ralos; regadores
Guanabara
Serralheria e Decosações Arstíst'cas rebites, reduções, recipientes 'de matai,
Lalu Ltda.'
rodízios, roscas de nço :Inoxidável, reGuanabara
gistros de aço . Inoxidável registros.
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarág
lhas, torquazes; trilhos • tubps subulaçõeS, arnpões, travadeiras •telas de
arame,atrInc-os, taças, travessas,. tesouras
Classe 32,
trancas, t-arnelas, talharei' talhadeiras
. Classe 50
Uns periódico
tampas para panelas e caldeirões.' terSerralheira e decorações em geral
rinas, sachos, trans de casinha, - torraTermo n° 664.263, de. 1-10-1964
Termo n.° 664.269, de 1-10-64
deiras, oradas, vasos, vasilhames verUncomint — Comércio e Indústria
Amo S. A. Indústria e Comércio a gas, mandril de expansão, freza de
• Limitada
•
São .Pau'o
frezaia guia de freza de chanfrar,
• São Paulo
Ventosas, maletas, baus 'para saCos de
j viagem, para pastas. balmazes, cantos
• para estojos, colchetes para malas, era.
P.R.ORROGAÇAÓ
vos; enfeites.' fecho para pastas e para
malas, passadores de Correias, pontei, MICOMINt
ras, prendedarei 'de . papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão •
kolAMIU 01-1UIAL

b

Fevereiro de 19b5,

.

GINES
ALFAIATE

Paradense

para barba, loções' e 'tõriicos para
cabelos e para pele, brilhantina, ba
dolina, batons, cosméticos, fixado/
de penteados, petróleos, óleos para
cabelos, creme evanescente, cremes g,
durosos e pomadas para limpeza da a
le e "maquilage", depilarios, desod
rantes vinagre aromático pó de arr
e talco pefumado ou não, lapis pa
pestana-e sobrancelhas, preparados pa
embelezar dlios e 'olhos, carmim pa
o rosto e para os lábios, sabâo e ama
para barbear, sabão liquido perfuma,
ou no, sabonetes, dentifrícios em p
pasta ou liquido; sais perfumados pa
banhos, pentes, vaporizadores de pert
me; escovas para dentes, cabelos, unhe cílios, rum de louro, saquinho pert
macio, preparados em pó, pasta, licit
do e tijolos ara o tratamento das unh..
dissolventas e vernizes, removedores
cuticular; glicerina perfumada para .
cabelos e preparados • para dsecol,
rir unhasa.cilios e pintas ou sinais art
lidais, óleos para a pele
Termo ns 664.268, de 1-10-1964
Gotal Tintas Gráficas Ltda.
Guanabara

:

T

_

Classe 1
Tintas grá t;icas, lacas e vernizes ,
'1 íamo n.° 664.271, de 1-10-64
Darjan Companhia Industrial de.
Perfumes
Minas- Gerais

aita, da gel/nana

INDUSTRIA BRASILinktik.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de - Vestuários
a roi.Pas feitas • em geral: Agasalhos
aventais. a l parcatas, anáguas, , blusas
botas; botinas. blusões, boinas, baba.'
douros. bonés. capacetes. cartolas. carapuças. casação. coletas. capas, chales
cachecols. _calçados. chapéus. cintos
.
a. • cintas, combinações.. cárp;nhos. calças
de senhoras e de crianças. calça,as. cal.
ças, - camisas. camisolas. camisetas
'cuecas. -ceroulas. colarinhos. cueiros.
saias. casacos, chinelos. dorninós. achar.
pes, ,fantasias. fardas para militares. colegiais. fraldas. galochas, gravatas. gorros , jogos 'de lingerie. laguetas, lacmês.
luvas, ligas, lenços. mantõs. melas.
maiôs. mantas, mandrião. mantlhas. paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas.
•peúgas. ponches polainas. pijamas. pus
nhos,- perneiras. coimamos. regalos.
robe .de chambre. roupão. Sobretudos.

Termo n. s 664.270, de 1-10-64
,Darjan Companhia Industrial de.
•
Perfumes
4,1inps Gera is

indústria

Classe 11 •
Para distinguir ferragens e ferramentas;
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
argolas. aldraves. armações de meta;
abridores de latas, arame, ap arelros da
chá e café, assada:1-as, açucareiros, aparelhos para lavatórios. arandelas. arestas, aros, almofadrises, amoladores,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias. mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bata
Classe 43
eadaras. bules. Is 'sagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colhe- Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
res de pedreiros, cadeados correntes ca- tratos água de colónia, água de touca.
bides, chaves de parafusos, conexões dor, agua de beleza, água de quina
para encanamentos caixas de metal Para água de rosas, agua de alfazema, águá
'.a

-.;-• •aa t,

brasileira,

ap:co or
Indústria Brasileira

. Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, eu
tratos água de colônia, água de touco
dor, agua' .de - beleza, água -de 'guias
água de rosas, água de alfazema, águ
para 'barba, loções, e tónicos para e
cabelos e para a pele, brilhantina, bati
dolina; .batons. cosméticos, fixadora
de penteados, 'petróleos. óleos para c
cabelos, creme evanescenta, cremes goi
durosos è pomadas para limpeza da pe
le e "maguilage", depilarios, desodc
rantes, vinagre aromático. pó de armo
e talco pefumado ou não. lapiá par
pestana e sobrancelltás, preparados par
embelezai' cibos e olhos, carmim par
o rosto e para os lábios, sabão e crem
para barbear, sabão liquido pertumad
ou não, sabonetes, dentifrícios em pi
pasta ou liquido: sais perfumados par
banhos, pentes, vaporizadores de parir
me; escovas para dentes. cabelos. unha
e cílios, 'rum de louro. saquinho perf:
modo, preparados em pó. pasta, liqu
do e tijolos ara o tratamento das unha
dissolventes e vernizes, removedores d
cuticulara glicerina perfumada para - c
cabelos e preparados para clsecolt
rir unhas, cillos e pintas ou sinais ara
lidais, óleos para a pele

Mio

9

-,
Termo 21. 664.274. de 1-10-64
Darjan Companhia Industrial de
Perfumes
Minas Gerais

a.° 664.272, da 1 - 10-64

rjaa Companhia Industrial de
Perfumes
Minas Gerais

Fevereiro de 1965
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Têrmo n.9 664.276, de 140-64
STOF! — Sociedade Técnica de Obro*.
Públicas Ltda.
Guanabara

liarmantil Dès-o-diartwefrithi-stdari3iisireira

•
Classe 48
distinguir: Perfumes, essências, ex.
água de colônia, água . de toucaágua de beleza, água de quina.
de rosas, água de allazema. água
barba, loções e tónicos para os
ia, e para a peie. brilhantina, banas "batons". cosméticos, fixadores.
.enteados, petróleos, óleos para os
los, creme evanescente. cremes gol..
•sos e pomadas para limpeza da
e "maquillage" depilatórios. desontes, vinagre aromático. pó de arroz
leo perfumado ou não, lápis para
«tia e sobrancelhas, preparados para
eiezar cílios e olhos, carmim para
.sto e para os lábios. sabão e-creme
- barbear. sabão líquido perfumado
não, sabonetes, dentifrícios em pó,
a ou liquido; sais perfumados para
boa. pentes. vaporizadores de pariu.
escaivas para dentes, cabelos, unhas.
;lios; dum de louro, saquinho Pariuo. preparados em pó. pasta, liquiolventes e vernizes, removedores da
a. tijolos para o tratamento das unhas
.cula: glicerina perfumada para os
-elos e preparados, para descolorir
as, cibos e pintas ou sinais artifi.
ciais. óleos para a pele
Tanno n.° 664.273, de 1-10-64
Darjan Companhia indust rial de
Perfumes
Minas Gerais

Classe 16
Para distinguir: Materiais para caustruçõer e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustras, blo.
cos de ,cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cat cré, cLapas
Isolantes, caibras. caixilhos; colunas;
chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edificaçaas premoldadas, estuque, emu/soo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálica para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de ;unção, lages, lageotas, mataria) isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pracistas da base assaltico, produtos para
tornar imperrneabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes líquidos ou 'sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentaçao. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anta
rcidos para uso nas construções, parqueias, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs

Casse 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex..
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a' pele, brilhantina, banda penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage, depilarias, desodorantes, vinagre aromático, p6 de arroz
e talco pefunaado ou não. lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó.
pasta, ou líquido; saia perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perlame; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta,
do e taolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo'ir unhas. cílios e pintas ou sinais artiTêrtno n.° 664.277, de 1-10-64
ficiais, óleos para a pele
Monteiro, Aranha — Engenharia, Comarcio e Indústria S. A.
Têmio n.° 664.275, de 1-10-64
Guanabara
Darjan Companhia Industrial de
Perfumes

I

verizadoras. fruas, politrizea, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias máquina* de
abrir chavetas. (nandaia,- ventiladores,
exaustores para farias, bombas centra,
pistão para todos . os fins. arietea cata
deiras e turbinas. injetores para caldeiras,. válvulas e transportadores automáticos de alta e Uma pressão.
prensas hidráulicas, martelos inedinicos
e máquinas limadoras, maquinas opera.
trizes, rotativas ou cortadoras pala usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidas; teares, urdideira
xiscanatórias, espuladeiras, torcedeiraa,
meadeiras, rolos e coletes, brunkibres
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para imbricar papel e
maquinas de impressão, dinarnoa
receptáculos

•

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas pastes
integrantes: Arai para bibidetas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cãinbio, braços,
breques, braços para veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,, carros ambulantes, caminhões
sarros, tratores, canos-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, cairoças. carocenas, chassis, chapas circulares rara veiculas, cebos de veletaa
carrinhos para máquina de escrever
corrediços, para veiculas, direção. desfia
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e rara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculas, gu:dão
locomotivas, /anchas, motociclos, molas,
motocicletas, morocargas, moto fanares,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiados,
rodas para veiculas, selins, tacteies, ta.
rantes para veiculas vagões, velocipea
des, varetas de controle do afogador 4'
acelerador, tróleis, trolefbus, varaes
carros.
para carros
Tirmoa na. 664.280 e 664.281, etc
1-10-1964
Perfect Circle Corporation
Estados Unidos da América

Minas Gerais

•
-reffil0X1 Dr 5pitSharrt pp oIndústria Brasileira
indústria- Pírazil:eir-zi
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Classe 48
ra distinguir: Perfil:les, essências; ex..
.tos água de colónia, água de toucas
r, água de beleza, agua de quina.
ua de roas, água de alfazema, água
ra barba, loções e tônicos para os
belos a- para a pele. brilhantina, batiUna, ' batons. cosméticos, fixadores
penteados, petróleos, óleos para os
belos, creme evanescente. cremes gor.
.rosos e pomadas para limpeza da pee "maquIlage". depilarias, desodoates, vinagre aromático, pó de arroz
talco pefumado ou não. lapis para
n ana e sobrancelhas, preparado* para
'belezas cílios e olhos, carmim para
rosto e para os lábios, sabão e creme
,ra barbear. sabão liquido perfumado
não, sabonetes, dentifrícios em pó.
.sta ou liquido; sais pe pfumados para
mhos, pentes, vaporizadores de perle
a: escovas para dentes, cabelos, unha.
cibos, rum de louro, saquinho perfil
ado, preparado cai pó. pasta.
, e tijolos ara o tratamento das unhas
ssolventes e vernizes, removedores da
iticular; glicerina perfumada para os
dados e preparados para dsecolo.
l• unhas, calos e pintas ou aluais arta
. fatiais, óleos para a pele

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex
tratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, agua de alfazema, água
para barSa. ;ações e tônicos 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 "maquilagé". depilarios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar dlios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumado para
banhos, pentes, vaporizadores de pedeI ma, escovas para dentes, cabelos,, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho pariamodo, preparados em pó, pasta, ligai'do e tijolos ara o tratamento das, unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
'cabelos e ' preparados para dsecolarir unhas, cílios e pintas ou sinais arta
faiais, óleos para a pele

Classe .33
Titulo
Têrmos ns. 664.278 e-664.279, de
1-10-64
•
Perfect Circre Corporation
Estados Unidos da América

PERFECT CIRCLE
t.lasse
Para distingui:: Máquinas e partes de
máquinas para t000s a fins industriais:
fugas, rotativas, de deslocamento e e
Máquinas de rosquear: serras mecânicas. motores elétricos,, alternadores, ferramentas e placas para towaos, geradora plainas, máquinas de e cesstraz, tornos mecânicos, arenaaa mecânicas máquinas amassadeiraa, misturaao
ras adaptados na. construção e conservação de estradas, mineração, corte do
madeira. movimento de terra. !arretas
e outros fins industriais, elevadora. ma
ventiladoras, moinhos para cereais.
quinas desezipalhadoras. descaseadoras
máquinas secadoras, trituradoras, pul-

Classe 21
Freio (parte integrante do veiculai,
~canis:no para acoplamento de vet..
cubos ferroviários. orelhas de parada
para aparelhagens de tração, amortecedores de choques, p aracroaues, carro,
ónibus. automóvel, anteparos auto-caminhões, alavancas, alavancas de cámSio. alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, bua
chas, barcos, barros de tração, barras
de. direção, cabos de veículos carroces
rias, chassis, carcassas, coroas, capoteis,
engates para veiculas, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices. moas, motociclos, mancais de veiculo.,
pedais. 'para/amas, aorta laterais. pinhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, pistões, rodas, reboques, tains
bares de freios, • varetas te veie:015a
bicicletas, acuse:cag as, retertnres, aro*
para bicicletas. araços para veie:loa,
ervas circulares para veículos, cubos'
de veiculos, desu g adeiras, fronteira
para veiculas, motociclo.; 'manivelas,
para-lamas, varesat de controle do
afogador e acelerador

638 Quinta-feira 11
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Termo a° 664.285, de 2-10-1964 'Classe 6
distinguir: Aceleradores, alternado. Granja Gatao-Aves e Ovos Limitada
São Paulo
res, anéis de pistão, anéis de esferas
para rolamentos, anéis de óleos para iaeditar o arranque dos motores. autolu.DATÃO
brificadores, aparelhos para aperfeiçoar
a mistura de combustíveis de motofes
—
a explosão, anéis de segmento bielas, '
Classe 19
bambas de ar comprimido, bambu lubri,. Para distinguir: Aves, ovos, animais'
ficastes, bombas de circulação bombas
vivos
bronzinas blocos de motores cabeçotes
de combustíveis para motores, móveis,
Termo n o 664.286. de 2-10-1964
cabeçotes do cilindro cilindros cana- Comercial Auto Peças "13,asil Novo"
pressores carburadores, câmbios.' carter
Limitada
de embreagem, cariar do motor. com .São Paulo
tadores, cubos de placas de embreagem,
•
culatras de cilindros, camisas para cilindros, camisas para cilindros e trilhos.
BRASIL NOVO
caixas de lubrificação, diferencial, diatribuidores de gasolina, diafragma, dia.
Classe 21
•
positivos de arranque, dínamos, dispo.
altivos de ignição elétrica para motores. Pa sa distinguir: Veiculos e suas partes
embreagens, enbreageas, engrena gens integrantes:. Aros.para bibicletas, auto.
para mancais, engrenagens de cremalhei- móveis, auto-caminhões, aviais, amorMI, eixos de - comando, direção e trans.. tecedores, alavancas de câmbio, braços,
missão, elevadores hidráulicas engrena- breques, braços para veiculas, biciclegens multiplicadores, engrenagens de tas, carrinhos de mão 'e carretas, camiparafusos sem fim, engrenagens de dis- nhonetes,. carros ambulantes, caminhões
tribuição, filtros de óleo, gazeifitado- castos, tratores, carros-berços, carrosres de liquido& combustiveta engrena. tanques, carros-irrigadores, carros, cais
gemi para eixos de comando das vál- roças, carocerias. chassis, chapas cirvalas e para eixos de manivelas, gera- culares para vestidas. cebos de veiculas
dores de eletricidade, juntas universais carrinhos para máquinas de escrever
para condutos dá.gua. de máquinas e corrediços, para veículos, direção desla
motores, injetores para Carburadores, gadeiras, estribos, escadas rolantes, elelubrificadores centrífugos, mecanismos vadores para passageiros e para carga,
Impulsionador do diferencial, motores engates para carros, eixos de direção.
de combustão, multiplicadores. molas de freios, fronteiras para veículos guidão
válvulas, motores, mancais de roleta, locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
molas, macacos de roscas, de parafusos motocicletas. motocargas, moto furgaes,
hidráulicos, coagi:doa de ignição, mag- manivelas, navios, ónibus. para-choques.
netos para motores, motores a expio. para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
do, a combustão interna e elétrica, pi- rodas para bicicletas, raios para bicicleahões,' platinados para veículos. pedais tas, reboques, radiadores para veículos
de alavancas de enbreagem. planeta- rodas para veículos, selins, tricicles, tidas de parafusos sem fim e de rodas, rantes para veículos vagões, velocipevaretas de controle do afogador e
pistões de motor, aparelhos de consumo des,
acelerador,
tróleis, aroleibus, varaes.de
de gasolina, ressaltos repulsionadores
carros, toletes para carros
de rolamentos de rolos, rolamentos, redutores satélites, gilenciosos, segmentos
Termo n° 664.287, de 2-10-1964
de pistão, engrenagens e parafusos sem
Imobiliária Tremembé Limitada
fira, aparadores de graxas, óleos e ci.
São Paulo
!ladro, tuchos de válvulas, tubos coa.,
dutores flexíveis de gasolina, válvulas
TREMEXBR
paar motores, virabrequins, velas de
Ignição para motores, ventoinhas, válvulas, válvulas de aspiração

Para

Térmo n° 664.282, de 1-10-1964
Protegi — Organização Jurídica e
Cadastral de Proteção ao Capital
de Giro Ltda
Guanabara
Classe 50
Assistência jurídica, cobranças, informações cadastrais, coinerciais, industriais
e particulares da proteção ao capital
Termo n° 664.283. de 2-10-1964
Antonio Parreira Lourenço

Estado da Guanabara

' • .6,

'

Ui)
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garfinhos de plástico para sorvetes forTermo n9 664.291. de 2-10-196
minhas de plástico para sorvetes, discos
Eitore Sarzotto
embreagens de material pla N tico embaSão Paulo
lagens de material plástico para sorvetes estojos para objetos, espumas de
Verme. lho
nylon, esteiras, enfeites para automó
veia massas anti-ruídos, escoadores de
pratos, funis, formas para docea, fitas
isolantes, filmes, fios de. celulose; tecbos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guamiçaes
para liquidificadores e para batedeiras
essésils'
de frutas e legumes, guarnições Se ;rapara cortinas, jarros, laminadas, a t asticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
oridas, pendedores de roupas. puxadoClasse 11
res para móveis, pires, pratos, paliteiroepás de casinha, pedras pomes; arti- Para distinguir: Suporte fixos ou
teria' plástico para etensilioa e objetos veia para geladeiras, rodisios, canto
ras metálicas e tubos
guarnições para bolsas, garfos, galerias
sa protetoes para documentos, puTêrmo
n° 664.292, de 2-10-106a
xadores de Agua para uso doméstico
Companhia
de Cigarros Souza Cr
porta-copos, porta-niquela, porta-notas.
Estado da Guanabara
porta-documentos, placas, rebites, todiProrrogação
nhas
. ;recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tunas, tiae/as,
tubos para ampolas, tpbos para serinPRORROGAÇÃO
gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saaainhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não-inckidas
ATALMA
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para marcineiros, para sapa;
INDUSTRIA EIRAStLEIR A
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesiklos para tacos, adesivos
Classe 44
para ladrilros e adesivos para azulejos, Para distinguir: Tabaco rnanu5otur4
anéis, carretéis par tecelagem e guarou não, inclusive cigarros
nições de -material plástico para indúsTermo a° 664.293, de 2-10-1964
tria geral de plásticos

classe 33
Titulo

mem,

Têrmo
Socimbra

661.289, de 2-10-1964
Eletrõnica S. A. Comércio e Indústria
São Paulo

SERENAM SROW
Indártrist Brasileira

Companhia de Cigarros Souza Cr
Estado da Guanabara
Prorrogação

PRORROGAÇÃO

Classe 8
Para distinguir: Um aarelho amplificador ehtereofónico
Termo n o 664.290, de 2-10-1964
Milt — Indústria e Comércio Limitada
São Paulo

Classe 44
Insígnia Comerciai
—

'termo n9 664.294, de 240-1961
Indústria e Comércio Dunorte S.
Estado da Guanabara

nua° a' 464.288, de 2-10-1964
São Jorge Industrial de Plásticos
Limitada
São Paulo

..SIO JORGE
Indústria Brasileira
.Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabriaidos de material plástico, reyestime)tos confeccionados de substâncias ant..

4

sAR z E. 1

NACAR
--*n(.COAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 46
Para distinguir': Sabão

_ .
mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
Classe 46
Termo o° 664.295, de 2 - 10 - 196,
armações para óculos, bules, bandejas, Para distinguir: Amido, anil, azul da
bases para telex:eles, baldes, bacias, bol- Prussia, • alvaiade de zinco, abrasivos. Itamstria e Comércio Dunorte S.
Classe 48
Estado da Guanabara
sas, , caixas, carteiras chapas, cabos algodão prepasado para limpar metais
Para distinguir; Perfume
para ferramentas e utensilios, cruzetas detergentes, espermacetes, extrato de
'Termo n° 664.284. de 2-104964 • caixas para acondicionamento de ali- anil. Fecula para tecidos, fósforos de
mentos, caixas de material plástico para céra e de madeira, goma para lavanSão. Jorge Industrial , de Plásticos
baterias, coadores, coos, canecas, co- deria, limpadores de luvas, líquidos de
Limitada
.
lheres, conchas, cestas para pão, casa- branquear tecidos, líquidos mata-gorduSão Paulo
abas capas para álbuns e para livras ras para roupas e mata óleos para rou- .
cálices, cestos.. castiçais para; ;velas. 'pas,.aleina. óleos para linipezas de car' 1 '310 .:1011011
• roo cu,sot
Loiras para guarda de objetos crtu-. ros, , Pds de branquear 'roupa, salicato
• __--,rNIIISTRIAL ; Dg •
chos, coadores para chã. descansa ,para. de sódio; soda cáustica, aabão em pó.
lsratos, copos e coisinhas de piam,o sabão comum, sabão de esfregar e napara :sorvetes, caixinhas de' plástico pondceds, tijolos de
e verniz para
Classe 48
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
Nome Comercial
calçada
Para dIstingu ; r: Sabonete

NÁCAR

cos
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Termo na 664.196, de 2,10-1964
Indústria e Coraércio Dunorte
Estado da Guanabara

ÍS-11- Eblk
$,,5U4 flIOEST4DJ
Classe .6 Para diatinguir:. Sabão
Termo n• 664.297, de 2-10-1964
Indústria e Comércio Dunorte S .A.
Estado da Guanabara,

MOI 114637-40E"
"
44 coiLoutiog
,7
Classe 48
Para distinguir; Sabonete
Termo na 664.298, de 2-104964
Caabiaa tadalatia l Agoar acuaria
Limitada
São Nulo

Caco do'Sítio
Indústria
Classe 41
Para distinguir: Caao
Termo n° 664.299, de 2-10-1964
Cotbiaa Industrial Agro-Pecuaria
Limitada
São Paulo
Classe 19
Artigos da chame
Tarmo na 664.300, de 2-10.1964
Corbisa industrial Agro-Pecuária
Limitada
•-• Sáo Paulo

III)

Classe 41
Título

paca, 5/aos, prliria, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. laa
'têa petit-pois. pstallsaa, pizzas, pudins;
'queijos, rações balanceadas para a:acama, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
senduichem salsichas, Balames, sapas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
&uras:. torradas, tapioca tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para ala
meato de aramais e aves. torramm
toliciabo e vinagre

Tarro° n° 664.304, de 2-10-1964
Pitnificadasra Nova Espera:ma Limitada
Pararia

Verma n° 664.308, de 2-104964
Giuseppe Sesta
Rio Grande do Sul

Termo n• 664.303, de 2-10-1961
Panificadora Santa Rita Limitada
Paraná

Santa Rita,
ai

G" E.speíínçá:

, .41%

' DAI( AP;1

Classe 41
Titulo

'ner

Termo n° 664.305, de 2.10-1964
Pábrica de Carrocerias Catarinense
Limitada
Parana

F 4 brica de Carroceriàs
Catarinense.._
Classe 21
Título
Térmo n• 664.306, de 2,104964
Madeireira Horizonte Limitada
Paraná
•

Vladeireíra j-iorizonth
, Classe 4
Título
Tarino n° 664.307, de 2-10.1964
ruelaer ea Ga. Limita&
a - a Grande do Sul

Remar.
Indústria 13ra6ileirm

de uso comum. Instrumento., didáticos,
moldes 'de toda a espécie, acessórios de
aparelhos elétricos (inclusivea válvulas,
lâmpadas, tomadas, boa, aoquetes, apa.
miras fotográficos radiofônicos, ciam:cias
tográficoe, máquinas falantes,, &coa
gravados e filmes revelados; Veículos e
suas partes integrantes, exceto maquie
nas e motores; jornais, revistas e publicações eia geral, álbuns, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematoa
grá ficas; Garagens
Tarmo n° 664.311, de 2.10-1964'
Veiculos e Aparelhos Domésticos
Dakar Limitada
Rio Grande do Sul

Panificadora).
ivo."

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidrca de
aço, .nadeira, :fadados ou não, Inclusive móveis ara asmatórios; Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo‘adas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas, domiciliares, berços, biombos,
cadeiras, caminhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiraa
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes. guarda-roupas, mesas
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão., mesinha, para tekvisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines

Classes,: — 21 — 32 — 33- I
Para distinguir; Instrumentos de preta
são, Instrumentos cientificas, aparelhos
de uso comum. instrumentos didaticoz
moldes de toda a espécie, acessórios dl
aparelhos elétricos (inciusive) válvula
lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, apie
relros fotográficos radiofõnkom cinema.
tográficos, máquinas falantes, disco(
gravados e filmes revelados; Veículos 1,
suas partes integrantes, exceto =água
nas e motores; jornais, revistas e publa
cações em geral, álbuns, programas ra.
diofónicos, peças teatrais e cinematm
gráficas; Garagens
Térmo ri' 664.312, de 2-10-1964
Metalúrgica Três Coram S. A.
Rio Grande do Sul

Termo n• 664.309, de 2404964
Indústria de Tabaco Goldbeck S, A.
Rio Grande do Sul
Prorrogação

Classe 41
PRORROGAC40
Alcachofras. aletria. alho,. aspargos.
açãcar. alimentos paar animais. amido.
jaménrloas. ameixa& amendoim. aramas
arroz. atum. aveia. avelãs, azeite. azei
INDUSTRIA BRASILEIRA
fonas banha. bacalhau, batatas. balas.
biscoitos. bombons. bolachas. baunilha.
café eia adi e•ern grão camarão. canela
Classe 41
em pau e em aó. cacau, carnes. afila
caramelos. chocolates. confeitos, cravo
Para distinguir: O egano
cereais. cominho. creme de Telt& cremes
Termo a° 664.301, de 2-10-1964
alimentarias croquetes. compotas. maCorbisa Industrial Agro-Pecuária
caca coalhada, castanha. cebola. condi.
mantos vara alimentos. colorantes.
Limitada
São Paulo
chouriços. dendê.. doces. (Laces de traClasse 44
Classe 19tas. espinafre. essências alimentares, em.
Para
distinguir:
Cigarrilhas
Artigos da classe
Pada& empalias, erarovas, extrato de to.
1n•n•••n•
mate. farinhas alimentícias. favas, fé.
.Termo na 664.310, de 2.10-1964
Térreo a o 664.302, de 2-10-1964
cuias, flocos, farelo. fermentos, feijan
Veículos e Aparelhos Domésticos
Francisco Correia de Arruda
figos. Mora frutas sacas naturais e cri&
Dakar Limitada
Paraná
Nitradas: gricose. goma de mascar. ave•
Rio Grande do 'Sul
laras. granulos. grão de bico. gelatina,
araabada. geléias. herva doce. hera*
mate, hortaliças, lagostas. linguas. leite
condensado leite em pó, legumes em
Indústria Brasileira
conserva lentilhas. linguka. loura mas.
sas alimentícias. mariscos. manteiga.
margarina, marmelada. macarrão. masClasse 46
Classeá: 8 -- 21 — 3?— 33
sa de tomate. mel e melado. mate. mas
Para distinguir: Detergente e sabá° co. sai vara ofinelaus, molhos. moluscos Para distinguir: Instrumentos de precinum, em p6 liquido, em barras, table- mortartfa, mortadela, nós moscada. scs.- sáo, instrumentos eientifteos, apare/hos
tas, óleos comestíveis, ostras, ovas.
tes e granalacl -

Oregano
do Sitio
.
-

ALV1DON
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Dalstar

Classe 11
Para distinguir; Panelas
Termo n° 664.313, de 2-10-1964
Veículos e Aparelhos Doméstica;
Dakar Limitada
Rio Grande do Sul

Ciasses: 8 — 21
32
33
Para distinguir: Instrumentos de preel.
são, instrumentos científicos, aparelho*
de uso comum, instrumentos didático,
moldes de toda e espécie, acessórios de
ap arelhos elétricos (Inclusive) válvulas,
lâmpadas, tomadas, fios, soque1ta. opa.'
relroe fotográficos radiofónicos. algema-

e40 Quinta-feira 11
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Termo 119 664.327, de 2-10-1961
tográficos, máquinas falantes, discos veladas, com filmes mudos e' áreas de ras para roupas e mata óleos para rouAvelino Pomar S. A. Produto. •
gravados e filmes revelados; Veículos e gravação de som óticas ou magnéticas. pas, oleina, óleos para limpeSa de carFarmacêuticos
suas partes integrantes, exceto maqui- Condutores opacos com fita ou, catões ros,..Pós 'de branquear roupa, salicato
'Qstado da Guanabara
las e motores: jornais, revistas e pubh- com filmes e áreas de gravação .de,sora de sódio, soda cáustica sabão em' pó,
Prorrogação
caVies em geral, ãlbuns, programa& ra- óticas ou magnéticas..Aparellioi,de'gra, sabão comum, sabão de esfregar e savação para transferir trilhas sonoras óti- ponáceos, tijolos de polir e verniz
diofônicos, peças teatrais e cinemato
para calçádor
cas ou magnéticas ou som gravados em
gráhcas; Garagens
discos para filmes mudos. Aparelhos de
;PRORROGAÇÃO
Termo n" 664.321, de 2,z10-1961
Têrmo n° 664.314, do 2-10-1964
1,;ravação para produzir 'uma trilha soImpério
dos
Cereais
Limitada
-onez
Helena
Almeida
de
Abreu
v
nora matriz para imprimir trilhas mag• Estado do Rio de ajneiro
ANGORAI,
néticas. Aparelhos de impressão para
imprimir unia trilha sonora ótica em
uma faila de pelicida. Aparelhos de
Avelino Pomar Sa n
impressão para imprimir unia trilha soprodutos
Parmadeuti coo,
nora magnética em um condutor transparente ou opaco. Aparelhos para proRib de Janeiro
jetar visualmente imagens e reproduzir
( •RO`ç' audivelmente som de uma faixa de paliada com filmes mudos e secções de
Classe 50
"•
trilha sonora.' gravada, associadas. Pro.. Para , distinguir: Cereais, líquidos e
Indústria .13raai1eirtt..
jetores sonoros para projetar Simultacomestíveis neamente imagens e reproduzir som de
•
Classe
,
3
2-10-1964
Térmo- a' 664.323, de
um condutor de filme mudo e um gravaPara distinguir: Um, prOduto farmacêts
Cartonagem ,Barbieri Limitada
dor de som estacionário, respectivamenClasse 32
tico indicada como sedativo nas cardio.
Estado da Guanabara
Para distinguir: Programas jornalísti- te. Projetores sonoros para projetar si•
patias :
cos, humorísticos, radiofônicos e de te multâneamente imagens em urna tela na
levisaó,-"scripts", -sketchs", peças tea- cabine do projetor e reproduzir som de
Termo no 664.328, de 2-10-1961
trais e cinematog. iáticas: novelas radio- uma película 'estacionária . com filmes
Manufatura de Brinquedos Estrela
fónicas ou noo, boletins de idorrnações, mudos* e áreas gravação de som asS. A.
.prospectos, álbuns, revistas, jornais, fo- sociadas. Encaixes .para projetores de
São Paulo
tonovelas, histórias em quadrinhos, pu- som para sustentar o filme que leva XIrnes mudos e aereas de gravação de som
blicações em geral
associadas. Aparelhos manuais de tele,Termo n9 664.315, de 2-10-1964
fone e alto-falantes para uso com pro; Metalgralica Nacional S. A. '
jetores sonoras. Cordões fios) de conMinas Gerais
trôle remoto para controlar Projetores
Nome Comercial
de sm. Dispositivos para codificar a
intervalos predeterminados uma película.
Térrao a' 664.325, de 2-10-1984 •
I
com filmes mudos. e áreas de trilras
Padaria e Confeitaria Flõr do Bairro
,
sonoran
Limitada
Estado do Rio de janeiro
Brrilin9:lle
uila
raiss,e
Ba
earand
Brinquedo'
diú
stSintgrCl
Termo no 664.319, de 2-10-1964
grande)
Companhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais •
Térmo n° 664 .329, de 2-10-1964
Manufatura de Brinquedos Estrela
S.A.
São Paulo

CARTONAGEM
BARBIERI

MA DO BAIRRO

INDOSTRIA BRASILEIRA

11Classes: 5 — 11 — 33
Insígnia
Termo no 664 .316, de 2-10-1964 .
Malharia Branddi Limitada

Malharia

Indústria Brasileira
Classe 12
Para distinguir: Cervejas
Termo n9 664.320, de 2-10-1964
.Com panhia Mineira de Cervejas
Minas Gerais

Brandill Ltda.
Nome Comercial
' Termo n° 664.317, de 2-10-1964
Suerbrás — Rede Brasileira de
Supermercados Limitada
Estado da Guanabara

Superbrás - Rêde Brasileira

Supermercados Ltda.
Nome Comercil
Termo n 9 664.318, de 2-10-1964
• The Kalart Company Inc.
• Estados Unidos da América

Sr D ST it I P
S Y S . T•• E

S O U.

, Classe 8
Para distinguir° Pelicula revelada para
filme mudo, película transparentes te'

Indúâtria Brasileira
Para distinguir: ..Cerve3a3
Termo n° 664.322, de 2-10-1964
Francisco Carnaval
Estado da Guanabara

RAP100

ermo

. Classe 41
Paro distinguir: Açucar, biscoitos, bolachas, bolos, brrôas, chá, compotas, conIndústria Braaileira
servas, confeitos, croquetes, doces- em
.calda, cristalizados, em massa ou em
•
pasta empadas, farinhas, leite e seus
Classe 49
sub-produtos, massas alimentícias, margarina, óleos comestíveis, pães„ pasteis, Para distinguir: Brinqueslo '(boneco
plástico)
presuntos, queijos e vinagre
•
Termo n' ' 664.330, de 2-10-1964
Termo no 664.326, de 2-10-1964
Manufatura de Brinquedos Estrela
Avelino Pomar S. A. Produtos
S. A.
Farmacêuticos
• São Paulo
Estado da Guanabara
Prorrogação
PROBROGACIO
VASOT124501,

Avelino Pomar
Produtos Parmaoltutious
Rio de Janeiro
Brasil
IaduStria Brasil -N

Indústria Brasileira•Classe 49
Para distinguir: Brinquedo (cacheira,
nha)

.Classe 46
Para distinguir: Amido,' ánil, azul da
Prússia. alvaiads de zinco, obrmsivos
algodão preparado para limpai metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
Classe 3
anil, férula -para tecidos. 'fósforos de
cera e de inadira, g goma para lavan Para distinguir: 'Uma 'produto farmacêudevia, limpadores de luvas, liquylos
tico indicado nas afecções do aparelho
branquear tecidos, 11qt:idos mata-gordu• circulatório

Indd q tri Rrazileira

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ MOO.

Classe 21
Para distinguir: Molas para veículos
em geral

Tértno n° 664,331, de 2-18-1964
Frizzo 5 Pilho Limitada
São Paulo
IIEFLF „

