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CAPITAL FEDERAL

N.° 110.902 — Filtro rotativo —
Lucien Bourdale e Marc Chatellard,
Modefo de Utilidade Deferido
N.° . 73.388 — Sinaleira de emeegência para automóveis — Henrique
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
Colombini.
DE RECURSOS
NP 101.413 — Um amplificador
Rio, 3 de abril de 1963
para telefone — Telefonia e Eletrotece
nica Ltda.
Exigências
N.° 119.283 — Garfo para sanclui.
Mecrnatt S. A. — 'no pedit...5 de se
consideração do despacho no termo a6,- chás salsichas e semelhantes — Metal.
mero 470.507 — marca: Merino — bre.; Indústria e Comercio 5- A .•
Pague a taxa de recurso.
Notificação
Nestor Pereira de Almeida — no
pedido de reconsideração do despacho
É convidado Francisco Goma Guia
no termo 121.892 — medeio de uti- a comparecer a este Departamento a
lidade — Pague a taxa de recurso.
fim de prestar esclarecimento referente à patente _Privilégio de Invenção
Recurso
têrmo 101.664.
Macmatt S. A. — recorrendo do desÉ convidado Augusto Gardini e Ca
pacho que cancelou o pedido de transferência da marca: Merino — temor votar Martinelli a comparecerem a ás.
te Departamento a fim de prestar asn.° 470.507.
clarecimento referente è patente Privilégio de Invenção termo 111.327.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
. DE PATENTES •
É convidado Emanuel Nadler a come
parecer a este Departamento a fim de
• Rio, 3 de abril de 1963
prestar esclarecimentos referentes à
patente Privilégio de Invenção termo
Notificação
nP 112.045.
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.o 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
Divisão de Marcas
— para eventurais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
EXPEDIENTE DO DIRETOR
nenhum interessado, ficam norificad"
os requerentes abaixo mencionados a
Dia 3 de abril de. 1963
comparecer a este Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa fiNotificação.
nal concernente à expedição doe respectivos certificados dentro do prazo
Urna vez decorrido o prazo de rede sessenta dias — na forma lo pará- curso prevâto pelo artigo 14 da Lei
grafo único do artigo 134 do Código n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
da Propriedade Industrial.
— para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
Privilegio de invenção Deferido
nenhum interessado, ficam notificados
N.° 98.337 — Dispositivo medidor os requerentes abaixo mencionados a
auxiliar de inicrOmetro registrador ou comparecer a este Deaartamento a fim
de relógio — Philomeno Rei,. Vez.
de efetuarem o pagamento da taxa fiN.° 105.021 — Coletor rebitado nal concernente à expedição dos reg
-pectivosrfadnpzo
para máquinas elétricas , — Robert
Bosch G.M.B.H. — Em face do lau- d9 sessenta dias — na forma do park
grafo único do artigo 134 do Código
do técnico.
da Propriedade Industrial.
N.° 105.151 — Sistema de comando de embreagem — Eaton ManufacMarcas Deferidas
turing CompanyN.° 74.931 — Arterioton Loba --N.° 105.825 — Aperfeiçoamentos
em ou relativos a amortecedores para Lab. Farmaquiou Ltda. — classe 3.
veículos — Roberto Mariano Pereira
N° 122.967 — Everest — João
Cicero Rodrigues de Miranda.
Duarte de Carvalho — classe 36.

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

REVISTA DA PROPRIEDADE

Expediente do Diretor Gerai

INDUSTRIAL

Rio, 3 de abril de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 dá Lei
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
— para eventuais juntadas de recursoa, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a este Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
Restauração de Modelo Industrial
Têm° 114.162 — NU° e original
conjunto de refeições para criança. —
requerente; Suzane Candido Matos Gomes — Concedo a restauração do processo.

Desistência de Processo
American Cyanamid Company —
declara a desistência do pedido de privilégio de invenção para — Processo
de preparar uma composição antibiótica tetraciclinica e de aumentar a absorção do antibiótico pela corrente sanguínea — termo 97.625 — Arquivese, em face da renúncia expressa da
própria requerente.
José Monello ea Filhos Ltda . — no
pedido de averbação de contrato da
marca n.0 45.346 — Apresente clichê.
Manufatureira de Pano Couro Brasil Ltda. — no pedido de averbação de
contrato da marca n.° 45.346 — P ri
-vilégodençã—Cumpraexigência.
Indústria e Comércio Cortada S.A.
• no pedido de averbação de contrato
da marca privilegio de invenção número 45.346 — Apresente clichê.
Indústria Geral de Malharia Ltda.
• no pedido de transferência da patente número 45.970 privilégio de invenção — Preste esclarecimentos.
Diversos
Orlando Pires — no pedido de pagamentos de anuidades da patente de
número 1,051 — modelo de utilidade

— Nada há que deferir eis que a patente está extinta pelo transcurso do
seu prazo de vigência.
Julio Hortencio Garcia — No pedido de reconsideração no pedido de indeferimento do pedido de caducidade
da patente número 1.337 — modelo
de utilidade — Nada há 'que deferir,
uma vez que se trata de patente, cujo
prazo de vigência se encontre extinto.
José Augusto da Cunha — no pedido de desarquivamento no termo número 137.689 — privilégio de invenção — Desarquivo o processo na for
ma da lei. Prossiga-se no exame' técnico ao Dr. Moacyr Veiga.
José Carlos Lopes da Costa — no
pedido de reconsideração do despacho
de indeferimento no têrmo 109.868/—
privilégio de invenção — Mantenho o
despacho que indeferiu o pedido, em
face das considerações expostas no parecer do Diretor da Divisão de Patentes.
Recursos
Mario Lourenço da Cruz — no pedido de reconsideração do despacho de
indeferimento no termo 86.605 — privilégio de invenção para — Nevo tipo
de conjunto de máquinas destinado ao
beneficiamento de feijão soja — Tendo
em vista o recurso interposto; e considerando os novos laudos técnicos, favoráveis à concessão da patente; resolvo, na forma da lei, reconside7ar o
despacho que indeferiu o presente pedido para efeito de conceder a patente
requerida.
Atlas Copco Aktiebolag — no pedido de reconsideração do despacho de
indeferimento no termo 97.844 -- privilégio de invenção para — Aperfeiçoamentos em ferramentas de percussão tendo um embOlo-martelo acionado por gases de combustão — Re-.
considero o despacho que indeferiu o
presente pedido, em face dos novos
laudos técnicos, para conceder a patente requerida,
Exigências
Bebidas Merino S. A. — no pedido
de exploração de "contrato nos termos
339.051 — 339.049 — Mantenho e
exigência que tem amparo legeL —
Republicado..
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. As Repartições Pública. s
deverão renaeter,o expediente
destinado à publieaeão nos
Jornais, diariamente, até -ás
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
-- As reclamações pertinen.
lei à matéria retribuída, nos
casos de erros ou ornissões, deverão ser formuladas por escrito, a . Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas. na máximo
até 72 horas após a saída dos
&gelos oficiais:.
- Os originais deverão cer
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por -quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para a
exiCrior... que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer épo,/ co. por seis meses ou am ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser siispensas sem
aviso prévio. .
.Para facilitar aos assinantes
a arrifiçaçâo do prazo de vali:NP,' dr suas nsxinataros.
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E.X.PE.DIENTE

- As L'lepartições Publicas
ci.-air-seão às assinaturas
anuais- renc,oadas até 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONA1.
fevereiro de -cada ano e .às
DIRETOR GEMA'.
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO FEREIRA
pelos órg'ãos. competentes.
- A fim de possibilitar a ré-'
tik..1C243 D1111.0*Qi0
cHaPa
oc. atavio° oa PuecteAçõaa
massa
de valores acompanhaFLORIANO GUIMARÃES
MURLO FERREIRA ALVES
dos de' esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
C114},R10 OFICIAL
asem' os interessados profa.
alLÇÂO se
rencialmente
cheque ou vale
faubtlotatad* d azo‘eilhawts de
15.05 . 5
postal, emitidos a favor do
44..oPeroal 0• •erobprhailado Ihnduatrimb d Mirdastolorio
da Ind4strl* COMère.14.
'tesoureiro do Departamento
Iii,tweeía ate elicincsdo Departamento de Imprensa Naciene) .
de imprensa Nacional.
Os suplementos às ediASSINATURAS
Oes dos árgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
IlizrAnT:Ons E PARTICULARES
os solicitarem no ato da assinatura.
Capital
e
Interior:
Capital e Interior:
460,00 - O funcionário pública feSemestre . . . Cr$ 600,00 Semestre . . Cr$
Cr$
400.00 deral, para fazer jus ao desAno . • . • • • Cr$ 1.200,00 Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta Condição' no ato da assiCr$ 1_300,00 Art0
.Cr$ 1.000,00 natara. •
Ana
- O custo de soda exemplar
parte superic,do enderêço vãoj continuidade tu: - recebimento atrasado dos órgãos_ oficiais
inipressas e númera do talão dos jornais, devem os assiszan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes. providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do utesmo
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findara,
decorrido.
A fim -de evitar sebrção de mínima, de trinta (30) dias.
%Nb

Marcas Indefer;das
N.0 126.651 - Prolblra - Cosmos
•
Institutó y Laboratorio sie InvestigaCrítica Popular N.° 358.868
-donas Cientificas e Industrialea S, A. Milton Tavares do Canto • Sebastlia
Comercial e Industrial - classe 3.
Peixoto do Vale - classe 32.
N.° 139.814 - Laboratório pana,Diversos
ta de Biologia S. A. Onnlvit N.°
380.449
Laboratório Biopan
classe 3.
Ltda. - Nada há que deferir visto esDr• Viçtor tar o processo definitivamcnte• arqui1\1 ,° 151.376 classe 10.
Mayera
vado.N.° 538.580 - Aerosol do Brasil
N .° 392.760 - Laboratório Setros
e'Com. S. A. - classe 11.
S. A. - Nada bá ,que edeferir visto
estar o processo definitivamente arguiNP 321.128 - Embiemática
Cabrals S • A- Mineração Indústria Co- vedo.
Rani/Mores mercio Ensaiadores
NP 392.776 - A Veloz S. A. Coclasse 13.
marcial Industrial e Importadora N.° 329.664 - Alegre Paris - Torno sem efeito o despacho de fls.
que arquivou o presente processo
Perfumes Malibu Ltda. - classe 43.
para determinar o seu prosseguimento.
Na, • 367.203 - 830 - José Dahan
N.° 398.134 --- "Associação *de Via- classe 48.
jantes ':Cdinetciais Primeiro de OutuNatalino
N.° 363.965 --`kBaesso
bro -1-,:. Nedn há que deferir.
Baesso - classe 42.
N.° 369.339 - Holley 'Carburai-ar EXPEDIENTE DA SEÇÃO
CO. - classe
- ..DE PESQUISAS
•
•
N.° 373.527 - Quindal - Química
Rio. 3 de abril de 1963
Industrial - e Alimentícia Seabra Ltda. ..,i
classe 48.
'
Exigêne_iaa
N.° 379.639 - Publicidade Lt: Na-.
g:Seios - Manoel Mario e Vasconcel- Farrnogarça Ltda.
los e Genival de Moura Rabello
Curripca' a xigência
classe 32.
- Am
erican Marietta
Restaura çio de rindo de Ef4tityeteci-,, a IA; Tintas e Leras - Cumpra a esimento
ç'.,An
•
'
•
13•° 378.489
Aldo Caneca
, ,N.° 434.454 - Hugo Arnaldo de
e Vendas de Imóveis
AN.:4-,--'011veira Riga - Cumpra a exigência"
Caneca Incorporação . e Vendas de ImóN.° 434.457 - Calçados Queiroz
veis - classe 33 - Concedo A restou-.
Cumpra a exigência.
ração.
Cia.
NP
434.460
- Auto Peças GoliarN.° 342.997
TranSportadora ' e CornerCial. Trans/os do Ltda. --, Cumpra ,a exigência. Prós0-36 COMP titt310,
- classe 33
Concedo o reste
. uta.c"."•,::."14'
•
•

N.° 433.632 "Tumucurnac" Comércio' de Materiais de Construção
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 433.688 - Falco Publicidades
Ltda. - Cumpra is exigência.
N.° 433.854 - Indóstrias Brasileiras Eletrometaltirgicas S. A. - Cunipra a exigência.
Diversas
N-° 434.555 - Daserra S. A. Indóstria e Comércio -- Prossiga-se com os
artigos grifados fls. 6.

Divisão Jurídica
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 3 de abril de 1963 •
.,Çaducidade de Marca
Bial Farmacêutica Ltda. - no pedido de caducidade na marca Neutralgin ri.° 162.156 de Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S. A. Tendo em vista as provas de uso da
marca contidas no processo e o que se
contém no documento apresentado
Caceado entre a firma cedente e a ceesionária) tendo em vista o parecer
de Seção Legal, esta Divisão Jurídica
resolve denegar a pedida de dedaracão
de caducidade do reg. 162.156,

1.

'

.

)•)":

s'S.tY:.‘;.•

.

-••

Doceira Paulista Ltda. - junto ao
termo ' 325.682 - Satisfaça earigênci",
NP 82.954 Osrana GME11-1 Kummanditgeselltchaft - Satisfaça exigênciaDiversos
Produtos Químicos Guarany S. A
- no pedido de prorrogação na paten.
te n.° 1.871 - Arquive-se o pedido
por falta de cumprimento da exigenda.
Roberto Martiri - Auto à patente
n." 36.793 - Arquive-se o perralb de
averbação' do contrato por falta de
cumprimento da exigência. Requeira a
averbação querendo.
•
Ibras Indústria Brasileira de Seria&
gas S. A- - no pedido de restauração
na patente n .° 57.507 - rcincedo a
restauração art.,2a6.
Notiticaçio
É convidado M. Mello Machado a
comparecer a 'este Dapartomento a fim
de tomar conhecimento do pedido de
oposição co termo 326.533 requerido
por Nlanning Maxwell Ess Moore Inc.
e dizer o que frir do seu interesse dentro do prazo improrrogável de 60 dias.
E/NTEDIENTE DA SECA() DE
EXAME FORMAL DE MARCAS

R:0, 3 de abril de 1963
Exiencias
1bis Enterprises Linaited - no pe- i N.0 363.645 - Daniel Fuy Lerrie
Cumpra a exigência.
dido de transferência parcial Mi patente termo 100.098 - Slaisfaça exigên
378.202 - Dawd Szterri • e' '•
-cia, Benjamin Zimeiewicz Cumpra eX4.
Plástica Flama S. A.
-na podias gência..,
,
t •
de tr ansferência na patente termo
N.°: 380.419 , - Alberta dos''
mem 108.848 - Satisfaca axisiênciz, , Martina - Camara a exigência.' •
Exigências

• G•

.tn !

r
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Laboratório LondriNP 412.889
forma Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 418.819 - Benzenex Compa•
nhia Brasileira de Inseticidas - Cumpra a exigência.
N .° 419.509 - Padaria e Confeitaria Vila Palmeira Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. 0 419.554 - Pellegrini ês Cassanica - Cumpra a exigência.
NP 419.598 - Inchistria Imperial
de Refrigeração Ltda. - Cumpra a
exigência.
N P 419.843 - Sobriaco Sociedade,.
Brasileira de Equipamentos de Ar
Comprimido Ltda- Cumpra a exigência.
N.° 419.949 - Passamanaria Canário Ltda. - Cumpra a exigência.
Na. 420.037 - 420.038 - 420.039
- Churrascaria Nova Granada S. A.
- Cumpra as exigências.
N . ° 420.049 - Adipel Auto Distribuidora de Peças Ltda. - Cumpra
a exigência Prossiga-se considerando-se as "borras de direção e seus pertences" como "barras de direção e suas
partes integrantes".
Na. 420.061 - 420.062 -- Norberto Riccó S. A. Comercio e Importação
Cumpra as exigências.
N.° 420.064 - Lambra Comércio e
Administração - Cumpra a exigência.
Seal Sociedade EsN . ° 420.085
pectáculos de Arte Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.° 420.118 - São Paulo Alpargatas S. A. - Cumpra a exigência.
N.° .420.126 - Jacob Polistchuck
- Cumpra a exigência.
N . ° 420.199 - Cobrantil Companhia Brasileira Financial Imobiliária a
Mercantil - Cumpra a exigência.
N.° 420.203 - Indústria de Amor
tecedores Allover S. A. - Cumpra a
exigência.
ROS9i
N.° 420.225 - Martini
Cumpra a exigência.
S.P.A.
14 .0 420.281 - Barão Publicidade
Ltda . - Cumpre a exigência.
N.° 420.281 - H. Miranda Indúseia,
tala e Comercio - Cumpra a exigi:11'N.° 420.283 - Isolde Wemer Gebaner - Cumpra a exigência.
N.° 420.297 - Solitec Escritório
Técnico Comércio e Representações
Ltda . - Cumpra e exigência.
14 .° 420.306 - Jeannette Adib Cumpra a exigência.
N.° 420.318 - Sociedade Comercial União Ltda. - Cumpra ia exigência.
N.° 420.321 - Sociedade de Geologia Importação e Exportação Geocristal - Cumpre a exigência.
N.° 420.327 - Sonafer Sociedade
Nacional de Ferros e Ferramentas Ltda.
- Cumpra .a exigência.
N.° 420.332 - Comercial Importadora de Ferramentas Metais e Máquina. Cromovan Ltda. - Cumpra a exigência. Prossiga-se excluindo-se dedais
(el. 12), manequins de arame (classe
25), mangueiras (ri. 31), punhais (cl.
18) e maduto de ferro (cl. 16)•
N . ° 420.333 - Pernambuco Confecções Ltda. percol - Cumpra a exigência. Prossiga-se .excluindo-se suedores
(elas. mat. prima).
NP 420.339 - Biape Comércio Importação Ltda . - Cumpra a exigência.

Abril de
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N. o 571..703 - João Cunha Júnior - Satisfaça exigência.
N. 571.733 - Cockshutt Faria
Equipment Of Canadá Limited Satisfaça exigência.
N. 0 572.908 - João Diniz de
Rezende - Satisfaça exigência.
14. 0 572:970 - Metro Goldwyti
Sateaça exigência.
Mayer Inc
140 573.012 - Almeida Kopke
& Cia. - Satisfaça exigência.
N. o 573.092 - Bril S.A. Indústria e Comércio - Satisfaça exigência.
• N. o 573.106 - E. Ferreira &
Filhos Indústria e Comércio S.A.
- Satisfaça exigência.
N.° 573.127 - Societe. Farmaceutici Itália - Satisfaça exigência.
N. o 573.129 - Endo Laboratories Inc
Satisfaça exigência.
N. 0 573.200 - Cia. United Shoe
Machinery do Brasil - Satisfaça
exigência.
N. o 573.310 - O Condomínio
dasaguadas da prata - Satisfaça
exigência.
N. o 573.311 - O Condomínio
da águas da prata - Satisfaça
exigência.
N.° 573.784 - Almeida Cardoso
& Cia. Ltda. - Satisfaça exigêneia.
N . 0 573.786 - Almeida Cardoso
& Cia. Ltda. - Satisfaça exigêneia.
N.° 573.801 - Schen/abs Pharmaceuticals Inc - Satisfaça exigência.
N.° 573.880 - Imobiliária Municipal Ltda. - Satisfaça exigêneia.
Ns. 420.520 - 420.521 -- 420.522 'N. o 573.919 - Construtora Ve- Rotaprint Embalagens S. A. - ramar Ltda. - Satisfaça exigên-

N .° 420.340 - Cidamar S. A. Indústria e Comércio - Cumpra e exigência.
N.° 420.341 . - Asseri Andnaus Cumpra a exigência.
148.420.346 - 420.347 -420.348
420.349 -- 420.406 .-- 420.508 -420.509 - 420.510 -- 420.511 Benzenek Companhia Brasileira de Inseticidas - Cumpra as exigências.
N . ° 420.350 - Companhia Paulista
de Limpeza de Motores Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
N.° 420.352 - João Viana Rodrigues - Cumpra a exigência
N.° 420.370 - Aries Comércio a
Indústria Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 420.373 -- Indústria de Produtos Alimentícios Zacharias Ltda. Cumpra a exigência.
14.0 420.374 - Erwim Frutig Cumpra a exigência.
N P 420.376 - Benzanex Companhia Brasileira de Inseticidas - Cumpra a exigência.
N.° 420.378 - Molas No-Sag do
Brasil S. A. - Cumpra G exigência. .
N . ° 420.426 - Conde Francisco
Matarazzo Junior - Cumpra a exigência.
N.° 420.503 -- Indelpa S. A. Industrial Elétrica Paulista - Cumpra e
exigência.
N .° 420.516 - Cia. Agrícola Parnaiba - Cumpra a exigência.
N .° 420.517 - Rotaprint Embalagens S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 420.518 - Pacil Construtora e
Imobiliária Ltda. - Cumpra a exigência.
14 .° 420,519 - Rotaprint Embalagens S. A . - Cumpra a exigência.
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N.° 572.912 - L Ufarçam - D.
Brarriã.o & Cia., classe 3. - Prorrogi...kse o registro.
14. 0 572.913 - Tritopio
Le.•
borterapica. Bristol S.A. Indús-.
N. o 575.411 - Cia. de Fogos Blagino Chieffi S.A. - Aguarde-se.
N. 575.412 - A Serviçal S.A.
Técnica e Comercial - Aguar.de-se.
N.° 575.446 - Casa Systema Limitada - Aguarde-se.
N.° 575.447 - Casa Systema Limitada - Aguarde-se.
N. o 575.613 - Cia. Fábrica de
Botões e Artefatos Demetal - Aguarde-se.
'
N.: 575.765 - • José leais Aguarde-se.
N.° 575.821 - Costa Ferina &
Cia. - Aguarde-se.
N.° 575.822 - Costa Penna
Cia. -- Aguarde-se.
N. 0 575.940 - Oscar Cardoso
S.A. Comércio e Indústria Aguarde-se.
N.o 575.942 - Oscar Cardos*
S.A. Comércio e Indústria Nada há que deferir uma vez que
o reg. 232.107 está em vigor até
28-3-70.
Prorrogação de Marcas:
N.° 570.562 - Delman -.
man Co Inc, classe 35 - Prorrogue-se o registro.
N.° 571.647 - Lutovocilina Produtos Químicos Ciba S.A.,
classe 3. - Prorrogue-se o registro.
N. o 571.648 - Cibanit - Produtos Químicos Ciba S.A.. clase 1.
- Prorrogue-se o registro retificando-se
a data para 10-3-53.
14. 0 571.711
- Dos em uno Cia. Anma Toddy Venezolana,
auge 41. - P r orrogue-,se o registro.

eia.
Cumpro as exigências.
Na. 420.524 420.526 - Cerâ140 571.729 -'Polident - StafN. 0 573.963 - Farmácia Santa
mica "Maya" Ltda . - Cumpra 34 exitorci Minar Inc & Cia. Ltda., clasTherezinha Ltda. -. Satisfaça se
gências.
48. - Prorrogue-se o registro.
exigência.
N . ° 420.527 - Cia. Agrícola ParN.°
571.730 - Tuffy - General
N.'
0
573.984
Fábrica de tanaíba - Cumpra a exigência.
Foods
Corp., classe 46 48. - Prorchas
L
Weise
S.A.
Satisfaça
N.° 420.551 - Societa Farmaceurog ue-se o registro.
exigência.
tica Raiá - Cumpra a exigência.
N. o 574.260 - Augusto Zan- N. o 571.731 - Link Be/t Liak
N.° 420.559 - Ernst Flitsch franceschi
e• Lélia Zanfranceschi Balt Co, clase 6. - Prorrogue-se
Cum p ra a exigência.
o registro.
exigência.
N.° 420.576 - Empresa Jornal Is- - N.Satisfaça
o
274.268 - Lab Sian S.A. - N.* 571.732 - Jello - General,
raelita Ltda. - Cumpra a exigência.
Foods Corp., classe 41. - ProrroSatisfaça exigência.
N.° 420.581 - Confecçõee Peco.
N.° 575.448 - Casa Systema Li- g ue-se o registro.
N.° 571.734 , - Pampa - CoLtda. - Cumpra a exigência.
mitada- Satisfaça exigência.
N. o 575.602- S.A. Cotonifício mércio e Indústria Mattos Rocha
N.° 420.582 - Bosca S. A. - CumS.A., classe 36. - Prorogue-se
Adelina - Satisfaça exigência.
pra a exigência.
registro
°
420.591
Jupiter
Dental
InN.
o
575.609 - Hugo Borba Ger- N. 0 571.829 - Lativa - Dr.
N.
A.
dústria e Comercio S. A. - Cumpra hardt - Satisfaça exigência.
Wander S.A"., ciasse 41. - ProrN. o 575.645 - Armour Pharma- rog
e exigência.
ue-se o registro.
Co - Satisfaça exigên- N.° 571.876 - Consul IndúsN.° 420.594 - Custodio 86 Soares ceutical
cia.
tria de Refrigeração Consul S.A.,
Cumpra
a
exigência.
.
Ltda
N. o 575.825 - A J Renner S.A. classe 8. - Prorrogue-se o regia..
N.° 420.595 - Irmãos Porto Ltda.
Indásrtia do Vestiário - Satisfaça tro.
- Cumpra a exigência'
N . 0 571.880 - Cica trizol N.° 420.599 - Laboratório Clínico exigência.
Silva Araujo S. A. - Cumpra a exiN.° 575.914 - St.sa Sul Ameri- Khautz S.A. Drogaria e Laboragência.

Diversos

N.° 420.245 - Mario Celso Barbosa de Miranda - Prossiga-se na classe 33EXPEDIENTE DA SEÇAO DE

PRORROGAÇÃO
Dia 2 de abril de 1963
Exigências:
N. o 571.651 - Moinho NIcolao
Ltda; - Satisfaça exigência.
N. o 571.652 - Condomínio do
Edificio Portugal - Satisfaça eid1 gência.

cana Técnica Industrial e Comer- tório. classe 3. - Prorr og ue-se o
cial S.A. - Satisfaça exigência. registro retifi cando-se a data
para
15-7-53.
Diversos:
N. 0 571.88/ - Chloroca/
Khautz 8:A. Drog
N. 0 571.638 - Cari Leoa(
V tório, classe
aria e Labora--- Aguarde-se.
3. - Prorr ogue-se o
rajastro
N.° 573.110 - José Moreno - 20-7-63. retifi cando-ae a data para
Aguarde-se.
N.o 5 72.909 - C
utisia - ParN.o 573.192 - Baiduino Weber pieo 8.A.
,ciasse 48.
macia e Laboratório
Hemeoterap
& Cia. Ltda. - Aguarue-u..
N. 0 573.918 -- Construtora lie_ gue-se
rorroo registro.
minar Ltda. - Aguarde-se
•
2.910 - Corizan
soa. •
N. 0 574.119 - Instituto Soro ntrinaeêutica Virmona Ltda.,
Hormoterapico Nacional S.A. ison classe 3. -.Prorrogue-se o regiatro.
- Aguarde-se
14. 0 575.410 - Serrarias Ahnei- N.° 5 72.911 Dibro
da Porto S.A. - Aguarde-ae.
Laboratórios
Ba/daccimotirtna
S.A.. c/as.se 3. -- Prorro
gno-we
•

47) raezLatar..
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'tria Química e Farmacêutica,
classe 3. - Prorrogue-se 0 registro.
• N. o 572.914 ,-- Flormofer - •La.borterapica Bristol $.A. Indústria
Química e Farmacêutica,. classe 3- Prorrogue-se 'o registro.
N. o 572.915 - Spirofugo Laborterapica Bristol S.A. Indústria
Química e Farmacêutica, classe 3.
•
.._ Prorrogue-se o registro.
N.° 572.916 - Is:oton us -- Laboratório oTrres S.A., classe 3. Prorrogue-se o registro.
N.° 572.917 - Infekton - Laboratório Torres $.A.. classe 3. .Prorrogue-se o registro.
N . 572.942 - Bhering Comp.
S.A.. classe 41. - Prorrogue-se o
registro.
N. o 572.944 - Pileque - Indústria de Bebidas Notável Ltda.,
classe 42, - ProrrOgue-se o regis-

N.o 573.456 Recorde - Rezol.'cle S.A. Indústria Química.
classe 46. - Prorrogue-se o registro, retifica-n(1e a data para 15 de.
setembro de 1963.
N. o 573.498 - M F - Maga!
S.A. Indústria e Comércio, classe
10. - Prorrogue-se o registro.
Magal
N. o 573.499 - M F
S.A. Indústria e Comércio. classe
16. - Prorrogue-se o registro: •'
Magal
N..0 573.500 - M
S.A. Indústria e Comércio. classe
17. - Prorrogue-se o registro'
N. o 573.501 - M F - Magal
S.A. Indústria e Comércio, classe
18. - Prorrogue-se o registro...
N. o 573.502 - M F - Magal
S.A. Indústria e Comércio, classe
20. - Prorrogue-se o regiotro.
N.° 573.503 - M F - Magal
S.A. Indústria e Comércio, classe
40. - Prorrogue-se o registro.
N. o 573.530 - Plurbion - Cia
Químico, Rhodia Brasileira, classe
3. - Prorrogue-se o registro.
N. o 573.531 - Rhone Poulenc
Societe Des Usines Chimiques
Rhone Poulenc, classe 48. Prorrogue-se o registro.
N. 0 573.532 - Rhone Poulenc
- Societe De9 Usines Chimiques
Rhone Fon/ene, classe 2. - Prorrogue-se o registro. _
N. o 573.533 - Alba - Cia. Brasileira Rhodiaceta Fab. de Raiou,
classe 36. - Prorrogue-se o registro.

Abril de 1963

N.° 57,.725 Sandvik Sand- N.° 573.993 - Traise 'Lite •2gi1
vikens Jertiverke Aktiebolag - Casse Trans Lux Corp. - Classe '8- Proz.ai,
11 - Prorrogue-se o registre.
o registro.
I
N.° 573.744 - Maga! - Maga! rogue-se
Roundel
N.°
573.994
ler
S.A. Indástria e Comércio - Classe Imperial Chemical Industries LartiitedV
6 - Prorrogue-se o reg:stro.
Classe 28 - Prorrogue-se et/regi:ri'
N.° 573.745 - Maga! - Magrai --.
tio com exclusão de flOres de ceie*
S.A. Ind. e Cons. -- Cesse 8 loide.
Prorrogue-se o registro.
N.° 573.998 - Vitex - Leboratá•
7/.° 573.740 - Maga! - Maga! rioVitex
Ltda. - Classe 3 - Prose
S.A. Indústria o C.omérclo - Classe rogue-se o registro.
10 _ Prorrogue-se o registro.
N.° 573.999 - Eleve e-- Labora*
N.° 573.747 - Maga! - Magni rioVitex Ltda. - Casse 3 - Prot..
S.A. Indústria e Comércio - Classe rogue-se
o registro.
17 - Prorrogue-se o registro.
N. 0 574.002 - Emblemática
N.° 573.748 - Maga/ - Magal Weleda
G. - Classe 3 -•
5 A. Indústria e Comércio - Classe rogue-se A.
o
registro.
.j
IR - Prorrogue-se o registro.
N.° 574.003 - Emblemática
N.° 573.749 - Maga! - Maga!
A. G. - Classe 3 - Premos
S.A. Indústria e Comercio - Chisse Weleda
gue-se
o registro. '
20 - Prorrogue-se o registro,
Weled*
.
N.°
574.004
EverOn
N. 0 573.750 - Maga! - Migai A. G. - Classe- 48
- Prorrogue-se
S.A. Indústria e Comércio - CUM
tro.
o registro.
N.° 572.973 - Associadas 21 - Prorrogue-se o registro.
- Rheumadorose
Fazendas Associadas S.A., classe
N. o 573.780 - Almeida Cardoso- N.° 574.005
Classe 3 - Prole
A.
G.
Weleda
41. - Prorrogue-se o registro.
& Cia. Ltda. - Table Dy:arit. - rogue-te o registro.N. o 573.034 , DPCD Crysier
Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
Corp, classe 6. - Prorrogue-se o
N.° 573.781 - Rádio Ovarite - N.° 574.006 - Weleda A:G. ~.4
regkÁiro.
Almeida Cardoso h Cia. Ltda. - Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N. 0 573.055 - Dynamogencl N.° 574.124 - Liquore Strega
Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
Lab. Sian S.A.. classe 3. - ProrN.° 573.783 - Ta.ble Infantil - Soc. Per Azioni Strega Alberti
rogue-se o registro.
Almeida Cardoso & Cia. Ltda. - nevento - Classe 42 - Prorrogue-se
NU 573.056 -- Slan LaboraClasse 3 - Prorrogoe-se o registro. o registro.
tório Sian S.A., classe 3. - ProrN.° 573.785 - Tabie Leucorrea N.° 574.196 - Guanaco Comérrogue-se o registro.
*Almeida Cardoso lk Cia. Ltda. - cio e Indústria H. Jordan S .A. N.° 573.057 - Zonal - LaboraClasse
3
Prorrogue-se o registro. Classe 41 - Prorrogue-se o: registro
trio Sian S.A., classe 3. - Prordata 29-4-53.
rogue-se o registro. •
N.° 573.534 - Alba - Cia. Bra- N.° 573.818 -• Orico - Orico Or- retificando-se
ganização Imobiliária e Construtora N.° 574.197 - Goodmane - Go- .
N.° 573.091 - Inca - S.A. In_ *fileira Rhediaceta Feb. de Raion
--e Classe 16 - Prorrogue-se o odmans Industries Limited - Casse
ca Indústria Nacional de Couros e
o registro. Ltda.
8 - Prorrogue-se o registro.
registro.
Afins, classe 35. - Prorrogue -se o N'.0 573.535 - Nivalba - Com- N.° 573.904 - Não estamos eis - N.° 574.259 - Apiassionata. - Cia.
registro.
temida Brasileira Rhodiaceta Fábrica The Sydney Rose Co. - Classe 32 Cinematográfica Vera Crua -, Classe
N. 0 573.205.- Elmo - E. Per- de Raion - Classe 34 - Prorrogue-se - Prorrogue-se
32 - Prorrogue-se o registro.
o registro.
reira Filhos Indústria e Comér- o registro.
N.° 574.261 - Benet e-- Marcel
N. 0 573.905 - Que o céu me con- Modas
elo S.A.. classe 46. - Prorrogue= N.° 573.536 - Dacorene
Ltda. - Classe 36 -- ProrroSociese o registro.
.
t Des Usines Chimiques Rhone Pou- dene - The Sydney Roas Co, - gue-se o registro.
N.° 573.409 - Spring Rala - Iene Classe 32 - Prorrogueese o registro.
Penedo .
Z M Ribeiro. classe 36., - Prorro- gistro. Casse 3 - Prorrogue-se o re- N.° 573.906 - Presídio de Mu- N.° 574.288 - Guaraná
•
Espiridião Duarte de Albuquerque
gue-se o registro,
lheres
The
Sydney Rosa Co. i N.° 573.537 -. Asciatine - SO- Casse 43 - Prorrogue-se registro.
mate pagé
N. 0 573.111
cieté Des Usines Chimiques Rhone Classe 32 - Prorrogue-se o registro. N.° 574.289 - Orophagus
João
Requeuo Lopes & Cia, Ltda . , elas- Poulenc - Classe 3 - Prorrogue-se N.° 573.907 - Aventuras do Anjo Gomea Xavier ta Cia. Ltda. -- Classe 41, - Prorrogue-se o registro, o registro.
- The Sydney Ross Co, - Classe se
- Prorrogue-se e registro.
•
retificando-se data para 5-4-53.
32 - Prorrogue-se o registro.
N.°
575.390 - Neo Picatyl
N.°
573.562
Chartreuse
La
N. o 573.128 - Nafedrin
N.° 573.908 -- Emblemática - Winthrop Products. Inc. - Classe 3
Par. Union
Agrícola
S.A.
Classe
.
4
2
ke Davis & CO. classe 3. - Prorro- Prorrogue-se o registro.
Toe Sydney Ross CO Casse 3 - - Prorrogue-se o registro.
gue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 575.391 - Fenton - Winthrop
N.°
573.563
Reverte:
•
R'eN ° 573.131 .
N.°
573.924
Pratico
Products
Inc. - Classe 3 - ProrroPiaste
Parke Davi s& Co, classe 3. - verter Limited - Classe 4 - Prorro- Limited - Classe 12-. Prorrogue-se gue-se. registro.
gne-se o regietro .
Prorrogue-se o registro.
N.° 573.132 - imperial I• N.° 573.548 - Robot - Otto o registro.
N." 575.392 - Savaday - Keyee
Chemical Industries Limited, das- .BesningCo. -- Classe 8 -- Pres- N.° 573.925 -- Tenaz - J. & P. Fibra Co. - Classe 38 - Prorrogue-se
se 2. - Prorrogue-se o registro. rogue"°
Coats Limited - Classe 22 - Crer- o registro.
N. o 573.137 - Oinnisept Ins-' N.° 573.572 - Vosfole: - Sede- rogue-se o regteco.
N.° 575.393 - Kya - Deyes Pibre
titutO Soro Hormoterapico Nado- de'l° Algodoeira do Nordeste Brasilei- N.° 573.970
CO. - Classe 28 - Prorrogue-se o reAcoisa
Em!!
nal S.A. ison, rase 3. - Prorro=' " S . A. - Classe 2 - Prorrogue-se tanger - Classe 32 - Prorrogue-se gistro.
rue-se o registro.
'o registro.
o registro.
N.° 575.394 - Kys ;te - Keyes FiN.o 573.138 -- DalichoI r pr.° 573.573 - P/acivacina La. N'. 573.972 - F.mblemetica
bre Co. - Classe 1 - Prorrogue-se o
tituto Soro- Homaoterapieo Nacio.l . boratOrio Torres S.A. - Classe 3 _ Montebianc SImpll GMBI-1 - Classe registro. .
na/ S.A. Ison. classe 3. - Prorro =•.Prorro ilue-set o registro.
- Prorrogue-se a registre.
N.° 525.396- Fisoderrn - Winthgue-Se o registro.
N.° 573.631 - Adão 6 Eva N. 573.973 - Galo - Leonhard rop Products Inc. - Classe 46 - ProrN.° 573.150 -.. Regepee - Re- tãniollerrera Filho - Classe 32 - Schmauser - Classe . 12 - Prorrorogue-se o registro coca averbação. de
g ence Móveis e Decorações Ltda.,
gue-se o registro.
rarrogue-se
contrato de exploração a favor de Th.
registro'
e
,
Bleck
573.720
B.
h D
The
tro
das. 40. --.- Prorrogue-" o regisSydney Ross Co.
& Decker Ma nufacturing Co. N.o 573.974 - Koleston
N.° 575.397 - Fisohé.x Winthresp
Aktiengesellschaft
Classe
48
7j O 573.198 - Palitaria Ultra-1- Classe 8 - Prorrogue-se o registrei
o registro com averbação Products Inc. - Classe 2 -- Prorroinar - Solha & Cia. Ltda.. elassel " 573.72/ - Fenafis - General Prorrogue-se
- a favor de . gue-se o registro com averbaçãe de
contrato e exp oraçao
Miro corp. - Classe 1 - do
Z. - Prorrogue-se o registro.
Wenn
e
..e.
l
.
do
Brasil
Produtos
de Beleza contrato a favor de The Sydney
prorrogue-se
o
registro.
N.° 573.202 - Pu:adirias'
Ltda, e meie urna, averbação de expio. Rosa Co..
Pasta Mundial Ltda., classe 4&-- •'1n7{.° 573.722
573722
Cy kora
General ração a favor de Reliam 1nd:1st:ia N.° 575.398 - Fisohear WinthroP
Prorrogue-se o registro,
Aniline Za Fil1Z1 Corp. - Casse I - Cosmética
S.A.
N.° 573 207 - Multifoe - Célia ..,
oeerrogue _ te o registro.
peoduote Inc. - Clame 46 -- ProrroN.° 573.989 - Three M. Ite -- gue-se o registra cena averbaçã,..s de conMagalhães de Mattos Carvalln.1 N . o 573.723
Reprodoi
Ge.- Minnesota Mining And:Manufacturing
classe.3. - Prorrogue-se o regti -inerat
a favor de The Sydneyi Poete Co.
Puna Corp. - Cias. Co. - Classe 28 - Prorrogsse-sei o trata
toe:
N.'575.405 - Auchor - . 3,; bc P.
se
Prorrogue-se
o
registroe,
Reregistro.
Coatr Limind - Cas-e 22 Prorro12.4, - Emblemática ,- fsl ° 573 .. 992 - Tésre.per ‘-1
.:'cOrtre S.A. indústria . Quirrejea,. , N.°
gue-se o registro com averbação de conpasce 26
Pr.or•
Prorxpgue-se kc .regis,;g1:9ZI)t.`0
Chenricat Industries' -.Lirniteir - trato a favor de. Companhie.Brasileira
• classe . 2.
.te¥UP-045 e legírril*.
Co.
9 . 1, Ps
Classe 28 - Prorrogue-a& o; registre. k de Lialies para Coser- e outraeavesba.
•
-•
I
CAZSO 23 - • P70170gUe-f.e

•

••
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•
N.° 575.786 - Salto - Eletro !Constrtitora Predial - Prorrogue-se o • N° 435.172 - ReginaIt Gilson
ção de contrato a favor da mesma
Metalúrgica Abrasivos Salto S.A. - I registro.
Companria.
Costa - Satisfaça exigência .
N.° 573.385 ---* Cone -Mia SocieN.° 575.415 - Cardiotex - So Classe 4 - Prorrogue-se o registro.
N 9 413.562 - Etablissements Mar.
N.° 575.787 - Salto - Eletro dade Imobiliária Ltda. - Concordia lin
ciedade de Expansão Farmacêutica LI
Geria Societe Française Gardy
mirada - Classe 3 - Prorrogue-se o Metalúrgica Abrativos Salto S.A. - Sociedade Irnobiliária Ltda. - Pror- e Forget Ateliers de Construction*
Classe 11 - Prorrogue-se o 'registro. rogue-se o registro.
Elecrtiques de Jeumont - Santisfaça
registro.
N. o 575.795 - Luiz XV - S.A.
N.° 571.686 - Cia. Internacional exigência.
N.° 575.420 :- Russas - J. R.
N 9 41'.865 - ri G I Equipaotentos
Geigy S.A. - Classe 3 - Prorrogue- Fiação e Tecelagem Lutfalla - Classe de Capitalização - Cia. Internacional
de Capitalização - 4 Pr arague-se o e Instalações Industriais Limitada
se o registro com averbação de contra- 37 - Prorrogue-se o registro.
Satisfaça -exigência.
N.° 575.824 - Eskimo - A: J. registro. •
to a favor de Geies? do Brasil S.A.
N° 419.870 - Amilcar Diniz QuinRenner S.A. Indústria do Vestuario
N. 0 573.716 - Grassi S.A. InPrcoutos Químicos,
N." 575.421 - Irgan - J. R .1 - Classe 37 - Prorrogue-se o regis- dústria e Comércio- Grassi S.A. In- tella - Satisfaça exigência.
1\19 416.183 - Karlovarske
Geig, S.A. - Classe 1 - Prorrogue- tro retificando-se a data 18-5-53. • dústria e Comércio - Prorrogue-se o
Narodni Podnik - Satisfaça exig énos o registro.
_ I N.° 575.826 - Esmeralda - Em- registro.
.J. R. prósa Riograndense de Mate S.A. N.° 575.422 - Eriolan
N.° 574.262 - Igne Às Cia. - cia .
N" 419.324 - Tntas Eco Limitada
Geigy S.A. - Prorrogue-se a registro. Classe 41 - Prorrogue-se o •registro. Igne
Cia. - Prorrogue-se o registro.
N.° 575.436 - Carnal - English
N.° - 575 834 - Eschar Wyss - Prorrogação de frase de propaganda - Satisfaça exigência.
1n1° 419.325 - Tintas Eco Limita
Steel Corp Litnited - Classe 5 - Eseher Wyss Soc. Brasileira de Máquinas Ltda. - Classe 6 - ProrroN.° 549.828 - Sempre imitado da - Satisfaça exigência. •
Prorrogue-se o registro.
sabão Martins nunca Igualado - Mar- • N° 419.333 - Bar e Lanches Algue-øe o registro.
N.° 575.437 - Cantei English
N. 575.836 - Colibri - Cia. de tins Irmão 8 Cia4 - Classe 46 - vorada Limitada - Saitisfaça exigenSteel Corp Limited - classe 6 - Anilinas Produtos Químicos e Material Prorrogue-se o registro.
da.
Prorrogue-se o registro.
N° 419.357 - Ernprêsa Paulista
Técnico
Classe
41
Prorrogue-se
N.° 576.443 - Aeroquip - Acrode
Cinemas Limitada - Satisfaça
EXPEDIENTE
DAS
DIVISÕES
quip Corp. - Classe 11 - Prorro- o registro retificando-se a data para E SEÇÕES REPUBLICADOS POR exigência.
19-1-53.
Kue-se o registro.
N° 419.378 - Poliplastic Indústria TEREM SAIDO COM INCORN.° 575.837 Licor Alkermes e Comércio Sociedade Anônima
N.° 575.449 -- Condor IndúsAssociação
dos
Olivetanos
Classe
REÇÕES
trias Auguito Klimmek S.A. - CiasSatisfaça exigência e prossiga-se coza
42 - Prorrogue-se o registro.
exclusão de esteira.
se 48 - Prorrogue-se o registro.
DIA
2
de
abril
de
063
N.° 575.855 - IWC - H. E.
N9 433.309
Jayme Gabriel N.° 575.587 -- Saca - S.A. Co- Homberger Vormals International WatNotificação
Satisfaça exigência.
tonificio Adelina - Classe 36 - ch Co. - Classe 8 - Prorrogue-se
N9 390.620 - Metalurgica lberica
Protrogue-se o registo).
oregistro.
Uma vez decorrido o prazo de re- Sociedade Anónima - Satisfaça exiInternational - InN.° 575.646
N.° 575.913 - Jabaquara - Re- curso previsto pelo artigo 14 da Lei gência.
ternacional Harvester Co. -L Classe 6 presentações Jabaquara Ltda. - Clas- número 4.048 de 29 de dcjembro de
N° 418.684 - Pedro Furlan -Prorrosue-se lj registro.
se 33 - Prorrogue-se o registro.
1961 e mais dez dias - para even- Satisfaça exigência.
N.° 575.921.- Adelina - S.A. tuais Juntadas de recursos, e do mesN. 575.651 - Munitor - The
Diversos
Gillette Co. - Classe 48 - Prorro- Cotonifício Adelina - Classe 24 - mo não se tendo valido nenhum interessado,
ficam
notificados
os
requeProrrogue-se
o
registro.
N° 370.708 - Paulo Costa Lens
gue-se o registro com averbação de
N.° 575.939 - Varek Domani- rentes abaixo mencionados a compa- César - Arquive-se. contrato a favor de Gillette Safetty
N° 388.331 - Paulo Costa Lena
coCuccaro -- Classe 46 - Prorrogue- recer a éste Departamento a fim, de
Razor Co. Of Brasil.
efetuarem o pagamento da taxa final César - Arquive-se.
N. 575.652 -- Parker - The se o registro.
concernentes a expediçã'o dos respecN9 388.392 - Companhia NadoParjer Pen Co. - Classe 17 - Pror- ProrrodaÇão de sinal de propaganda tivos certificados dentro do prazo de
nal
de ürbanização - Arquive-se.
rogue-se o registro.
N.° 574.126 -- IB o criador de sessenta dias - na forma do paráN° 390.86 - Distribuidora Cleexclusivamente grafo único do artigo 134 do Código rny Limitada - Arquive-se.
científicos
N.° 575.653 - Coleman Quick produtos
da Propriedade Industrial.
N 9 558.094 - V. Gi0ljt0 - V.
Lite - The Coleman Co. Inc. -- para médicos - Paulo Proença
Classe 8 - Prorrogue-es o registro. Classe 3 - Prorrogue-se o registro.,
MARCAS DEFERIDAS
Prorrogação de Marca
Ns° 575.654 - Grinnell Mather Prorrognio de frase de propaganda
et Piau Limited - Classe 11 - ProrN9
392.199
Gripoinatine
A
Giolito
Sociedade Anónima Indústria
N.° 573.527 - Rhodia a marca de
rogue-se o registro.
Química Médica Farmacêutica Limita- e Comércio de Vidro Neutro - Ciasconfiança
Cia.
Química
Rhodia
N.° 575.668 - Super ralhai!. da - Classe 3.
se 10 - Prorrogue-se.
Linificio Leslie S. - Classe 23 - Brasileira - Classe 3 - Prorrogue-se
Ns '563.103 - Cinderela - São
N9 392.585 - Vitavet E - Inst.
°registro.
Prorrogue-se o regisito.
Carioca de Biologia Limitac ka - Clas- Paulo Alpargatas Sociedade Anónima
N.° 573.523 - Pasta Acetyiarsan se 2.
N.° 575.773 - portes - Indús- L lase 36. - Prorrogue-se o
tria de Baías e Chocolates A America- dentes claros, gengivas sã - Societé
N 9 393.481 - Vita Lizin- - Roregistro retificando-se- a data para 4
na Garibaldi Ltda. -- Classe 25 - Des Usines Chimiques Rhone Poulenc meu a Faustini - Classe 3.
de maio de 1953.
Clases
48
Prorrogue-se
o
registro.
In19 394.173 - Belentani - Pinto Retificação de Contrato de Exploração
Prorrogue-se o registro.
N.° 573.529 - Elixir Manet acer- Belentani Companhia - Classe 42.
N.° 575.776 - Lutfala - S.A.
Dunlop do Brasil Sociedade Anônidia
certo
Cia.
Qui-mica
ta
um
N5 399.717 - Roquet - Eitel
Fiação e Tecelagem Lutfala - Classe
ma Indústria d eBorracha (no pedido
Rhodia Brasileira - Classe 3 - Pror- Eichnorn - Classe 6..
de averbação de contrato na marca
22 - Piorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
Dnlop de Dunlop Rubber Co Limited
Tifir/0 de Estabelecimento
N.° 575.777 - Lutfalla - S.A.
contrato publicado em 21 de março
Prorrogação do exprensão de
Deferido
Flaçáo e Tecelagem Lutfalla - Classe
,
de 1963).
propaganda
23 - Prorrogue-se o registro.
• N 9 393.901 - Frigorifico SantarDiversos
N.° 575.778 - Lutfalla - S.A.
N.° 572.943 - Café Globo bom rosense -- Frigorifico Santarrosense
Fiação e Tecelagem Lutfalla - Clas- até a última géta - Bbering Com- Sociedade Anónima - Classe 41 arN° 385.787 - Desenhos Artísticos
se 24 - Prorrogue-se o registro.
panhia S.A. - Clases 41 - Prorro- tigo 17, número 1) .
Cart;io arte Limitada - Aguarde-se.
14:° 575.779 - Lutfalla - S.A. gue-se o registro.
1\1° 399.724
Camisaria Africana, N° 435.141 - Engenharia IndusFiação e Tecelagem Lutfalla - Cias-,
- J S Mendonça - Classe 36 (arti- trial de Madeira Limitada - ProssiProrrogação de insígnia comerciai
go 117, número 1) .
*e 36 - Prorrogue-se o registro.
.
i
ga-se com os exemplares.
N.° 573.087 - Venha buscar a
N.° 575.780 - Lutfalla S.A
N° 435.105 - Henkel Cie
MARCAS INDEFERIDAS
Fiação e Tecelagem Lutfalla - Clas- chave de sua casa - S.A. Paulista
GMBH - Prossiga-se com exclu-í@
N°
34.303
-Cordial
v
Latinia
de Loterias e Comércio - Classe 50
de expressão etc.
s* 27 - Prorrogue-se o registro.
Sociedade Anónima Indústria de I:SeN.° 575.781 - Emas - Eletro - Prorrogue-se oregistro.
Oposição
N.° 574.247 - Os melhores do rá. bidas - Classe 42.
MetalErgica Abrasivos Salto S.A.
Fairbanks
morse
8; Co. (Oposição
Classe 1 - Prorrogue-se o registro. ! dia- Revista do Rádio Editpíra Ltda.
Exigêneins
ao têrmo 559.396 marca. Vulcadlesel
N.° 575.782 - Emas - Eletro - Classe 32 - Prorrogue-se o regisTexaco Brasil Inc (no pedido 'de classe 6).
Metalúrgica Abrasivos Salto S.A. - tro.
averbação de contraio da taarca 'nú- Indústrias Elétricas e Musicais FáProrrogação de título
Classe 5 - Prorrogue-se o registro.
mero 239.572). - Preste esclareci- brica Odeon S. A, (oposição ao têrde 'estabelecimento
mo 561.708, marca Stereo Vidon,
N.° 575.783 - Emas - Eletroj
mentos.
classe 8).
• N. o 574.095 - Caloi - Indústria
Metalúsgica Abrasivos Salto S.A.
Laboratórios Branova Sociedade Companhia Brasileira de Produtos
Classe 11 - Prorrogue-se o registro. e Comércio de Bicicletas Caloi S.A. Anónima Indústria Química e Fartna- em Cimento Armado Casa Sano
S. A.
N.° 575.784 • - Ema, - Metro' - Classes 8 - 21 - 39 e 49 - cêutica (no edido de caducidade da (oposição ao , tèrmo 421.679, marca
Metalúrgica Abrasivos Salto S.A. - Pror-ogue-se o registro.
marca número 264.904) -- Satisfaça Prefab. classe 21) .
exigência.
Classa 28 - Prorrogue-se o registro.
Layer Brothers Port Sunlght LI..
Prorrogaç,:a'ode nome comercial
N9 435.008 - America% Radiator mited (opbsição ao tèrmo 583;005.
N.° 575.785 - Salto - Eletro
Standard Semitarv Coro - 'Satis- título Ascot»elitsses 8, 11, 18 20,' 31.
Metalúrgica Abrasivos Salto S.A. - • N.° 552.662 - Fax:chiai S.A.
./ I
34, 35, : 313, 39,40 e 49) .
Classe 1 - Prorrogue-se o registro. Construtora EiCedtal - Veleetdni S.A. faça exigência. -
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laterais CO CGITO, estendendo-se por
três fases adjacentes, e ainda dotado, ed corpo, de borda salientes su"perionnente e, de um bico, situado
em ama das faces e acima do nivel
dos frisos, bico Late dotado de uma
porção facetada e de urna porção
cilindrica, com rasca externa; e por
nas extremidades superior e inferiar e corpo um ser fechado por urna
tampa removivel e por uma base fina. ambas de contrnos sextavadcs,
çh dotadas de saliências centrais em
forma de calota, de contrno c.kcular
e a tampa superior encaixando-se
nas bordas salientes do corpo; e ainda por, s parte central da tampa superior sobressair a cabeça seictavada
de um parafuso, e na base inferior,
centralmente , sobressair um terminal data:Iria), dotado de vaca exterNOTICKM
no. e de uma porca sextavada, e mui
ainda por na. face da base inferior
solereasair, excntricainente um bico,
Privitégioi de invenção
inclinado, dotado de uma porção aexTERMO N.° 2a3.663
tarada e de uma porção cilindrica,
nesta rosqueando-se um bujão.
De 2 de outubro de 19111
. atol de 2 pontos. Nova disposição de Jalta de agen- ia
el pire
da ou livro de apontamentos.
Ernesto Rothschad 8, A DadosIria e Comércio.
TER1V10 N . 9 133.065 - São Pado.
Depositada em: 2 de outubro de
. Modêlo industrial
1961.
Requerente: lara.ncisco Cenhos.
. (Jau) — Estado de São Paulo.
Pontos 0m-deteria-ticos de: Original
configuração CD. ohuveira.
Onisa Organização de alegócioe e
Incorporações S. A. (oposição ao
termo 563.203, marca Onesa, d/aese
2/).
- S. /Metro Acústica Limitada (oposição ao têrmo 529.468, marca laceo Acústica).
Estabeleciments Manuel da Silva
Torrado & Cia. Irmáca (oposição ao
têrmo 563.892, marca Santa Maria,
classe 41).
Exigdndos
Na 434.435 — Thyreo Bottura &
Irmãos. — Satisfaça exigência.
Ng 435.224 — Miguel Aguilera Eagara. — Satisfaça- exigência.

pela justaposição de tacos de tonalia! deatinados a torres de procieasamaadada escura, formando as ditas estaxad tos aubances.
las, circundadas por tacaaa de tonalidade clara dando a ilussão dos hea•
xágonos.
Um 'total de 2 pontos.
TERMO N. 133.093
De 3 de outubro de 1961
Novo ~Mo de cabo para. ferramentas manuais.
Metalrica S. A. Inaliatria. de artefatos de metais.
São Paulo.
Modêlo Industrial.
1 ova e original configuração
aplicada. a elementos de porcelana
destinados a torres de procedam.
tos químicos, caracterizada pelo fato
de serem os elementos de porcelana
dotad:s de dois pares de superfícies
planas paralelas em forma de meias'luas cada par diapost em planos perpeúdiculares ao outro sendo que as
.aurvaturas internas correspondentes
de menor raio são interligados por
superficie curva atim laterais abauladas
euperficies assas providas de
1 — Novo modelo de cabo para- nervuras
centrais longitudinais.
ferramentas manuais, tais como cha- Uni total
de 2 pontos.
ves de fenda e outras semeDiantas,
•
caracterizado pelo fato de que a secTr.Rmo N. 133.129
•
ção transversal do referido cabo aDe 14 de agasto de 1961
presenta uma. configuração cruel/1- Olindo
Rizzaldo.
forme, com dois pares da lados pa- São Paulo.
ralelos, um maior e uni menor, seTitulo; Calcanheira de calçados aparados. por ângulos reentrantes.
perfeiçoada de espuma, de latex.
Um total de 2 pontas.
Pontos Característicos
TnRal0

1 ..._ Nova disposição de fo1aa. de
agenda ou livro de apontamentos,
constituido de uma supeaficie dupla
pautada na sua maior extermão, caracteriza.da pelo fato de que os bordos marginais exttremos, esquerdo e
direito, de cada folha são separados
da parte principal da folha por uma
série de picotes verticais, apresentando, ainda, o bordo direito 'uma
indicação , central dupla corresponden
te a cada um dos dias das duas paginas em cang a (mês e dia do mas e
da semana), separando dum séries
de pautas referentes a anotações para conferências nas horas de expediente de cada um desses dias.
Una total de 3 pontos.
TERMO N. 131.0a3
~nada em: 2 de outubro de
2301.
Requerente: Sociedade Técnica de
Equipamentos S. T. E. S. A.
São Paulo.
Pontos característicos eie: Novo
mcdêlo de carcaasa, para filtro de
óleo.

à —.Novo modèlo de carola% Para
filtro de óleo, caracterizado por uni
corpo prismático hexagonal, provido
em sua anela altura, de. doia frisos
paraTeloas perpendienlarea as arestas

¡Abril de 1963

DIÁRIO OF;CIAL (Seção RI)

N. O

133.101

Depositada em: 3 de outubro de
1961.
Requerente: /retro Porcelana- Luz
Ltda.
São Paulo.
Titilai: Novo modelo de elemento
de porcelana para processos de filtração e similares
1 — Origina/ configuração, em chu
veiro, caracteriza-se por um carpo apresentar-Fe em Delito aproximado
de coleta esférica, em cuja região
plana inferior se situa a chapa do
crivo convencional (1), em cujo centro tem abertura e encaixe (2) para
mangueira (3) de ducha (4); o corpo
própriamente dito, apresenta a base
)5) com ou sem blindagem de borracha, com os sem Iriso (C), radiais, e
55
inferior (6e), paralelos ;acima desta
k g. t.
base, há uma região no feitio de zna esférica (canopla 7), sabre a qual
se ajusta presilha (8), através de parafurro (9), sendo que esta presilha
e ri offeitio de pequena calota, com
pequenos micos radiais (18), num
dos bordosdoe corpo (5), há segmento de M-n (n) rosquead: ainda num
dos lados d bordo pexifférico deste,
há projeção furada (12), na qual se
ajusta alavanca de comando (13)
(18) com extremidade superior envolvida por mola 114), e a ponta de
dita alavanca é envolvida por chapa
I -- ovo ieUxiato se elendOILO
(15) retratil.
porcelana para processos de filtração
,I7ra total de 2pantcs.
e
similares,
caracterizada pelo lato
dra
de se apresentar na forma de peça
arqueada com mação tarnsversaa aproximadamente em meia-cana, proTERMO le. a 183.079
vida interna e externaenente de ea• . De 1 de
liênclas longitudinais.
outubro de 1961
Urd total d e 2 pontos
Requerente: Manoel Vieira Pilho.
Rio- Grande do Norte.
Titulo: Novo desenho ornamental
TM/3En .• 133.102
para assoalhos.
Depositada em: 3 de outubro de
Modeo industrial.
1 — Novo desenho ornamental pa- 1961.
ra assoalhos, caracterizado por se Requerente: /Metro looreelana Lux
constituir de uma pluralidade de es- Limitada.
tuim ta) Incarnas eu hexágonos São Pealo.
(2) regulares que se Interpenetram Titulo; Crva e Original eenfiguração
corcoo listrado, efeito Me 'cedido aplicada • alfarkentos ana porcelana

— Novo modelo industrial de cal.
canhera aperfeiçoada direita e eas
guarda, de calçado masculino e It.
minino, caracterizado por ser de es
puma de rateia
Um total de 3 pontos.
TERMO N. 133.138
De 16 de agasto de 1901
Requerente: Miguel Stabile,
São Paulo.
Titule; Nova configuração de luradeira radial.
Modelo industrial.

— Nova configuração &e tu.radei.
ra radial, caracterizada par uma ha*
se retangular dotada na. parte alma.
sicrr de uma zona circundante rebata
:xada, •abre a qual encontra-se num
doa laterais uma masa, etibica e no
lateral oposto uma. base tronco-c/MIea de uma, coluna vertical provida.
na exixernidade superior de uma cobertirra ou chapéu e . no lateral .aterno de um parafuso mie regula a ala
utra do braço radial da furadeira.
Um total de 4 pontos.
•
•
5
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ra-choques ai) são do tipo envolven- i iniciais do nume do proprietário,do
.r.amo N* 98.245
te, em forma de "13, tendo o para- cinto. Total de..4 pontos,
• De 18 de julho de 1957
choques dianteiro das saliências de
enfeito e as rodas dianteiras sendo
Requerente: Satoni Rikichi — SISO
cob2rtas por para-lamas (5) unidos
Paulo.
TÉRMO N.° 93.77b
na parte anterior do carrinho, for-Titulo: Aperfeiçoamentos em e re•
mando um angulo obtus guando vislativos a capas com espalhos para
De 23 -de abril de 1957
tos superiorraente, o da parte corresbaton.
pondente ao vértice do angulo exis1 9 Aperfeiçoamentos em e relativaa
tindo uma pequena barra (a) verRequerente: Lidio Waldernir Prnto a capas com espalho para baton Catical, de secção em "V, simétrica to — Minas Gerais.
racterizados par capas de baton
•
carrinho, que Prolon g am ate a Parte
que são adaptados pela parte extermédia posterior do para-choques diTitulo: - Nevo modelo de ficha de na espelhos com molduras incrustaanteiro; e por as rodas posteriores contabilidade — Modêlo de utilidade das, coladas ou diretamente consti.
encaixarem-se em abertu as G) em
tuídas nas mesmas capas, (Total de
forma de 'U invertido praticadas
1 — Nevo modelo de ficha de connas faces laterais posteriores do car- tabilidade, caracterizado por uma fi- 3 pontos).
rinho; e ainda por na parte anterior cha tríplice e cujas seções são desta•
da porção correspondente ao cofre
Tramo N9 96.487
do . motor, existir uma abertura (9), cáveis ao longo de uma linha picotaalongaria horiaantalmente; e mais da. Total de 2 pontos.
De 25 de julho de 1957
ainda por nas arestas inferiores laRequerente: Ney Benedita Bocuhy
teratS do carrinho, e no contôrno
— São 'Paulo.
das aberturas 1 7) laterais e das aTÉRMO N.° 95.266
Titulo: Válvula de bóia para filtro
berturas dos pára-lamas (5) dianteidomiciliar. — Modêlo de Utilidade.
ros, existir um friso (8) saliente; e
De 26 de junho de 1957
1 0 Válvula de bóia para filtro
finalmente por na face =Calor do
Requerente: H. D. Hudsor; Manu- domiciliar, caracterizado e reivindia
carrinho, acima do para-choques diexistirem duas saliências cir facturing Company — Estados Unido:. cado pelo fato de existir urna válvula
1 — Modêlo de barão. de contorno anteiro (10);
que, automaticamente, controla O
.
imitando faróis.
da Amerrica.
circular. caracterizado pelo fato de culares
funcicna.mento dos filtros de velas,
Um total de 2 pontas.
sua face anterior apresentar a seTitulo: Moega pendente com caçam- usados nos encanamentos para filguinte conformação: uma borda peba de .alimentação ajustável — Pri- tragem da água nos domicílios ou
rifférica arredondada, um campo cir
outros locais, (Total de 4 pontos).
vilegio de invenção.
TOMO N.. 9 133.225
cular côncavo adjacente à mesma e
um campo central também côncavo
1 — Uni comedouro pendente para
(onde se situam os furos para paz- Depositada em: 8 de outubro de galinhas
ou semelhantes caracterizado
=MO N' 96.811
cagam da linha) sendo que a inuter- 1961.
secção desses dois campos côncavos Requerente: Nelson Correia da Sil- por compreender uma moega de forma
De 20 de agrata de 1957
tronco-cônica para conter o alimento
determina um friso circular cuja sa- veira.
Requerente: Nobuo Miyata — S.
liência, de grande efeito ótico ema ser dispensado, aberta em suas ex- Paulo.
SãoPriulo.
presta grande realça ao botão.
tremidades
inferiores
sendo
provida
Titulo: Nôvo tipo de tubo para
Título: Nova e original configuraUns total de 2 pontos.
ção ornamental aplicada a lanternas com múltiplasseries de aberturas es- carregar talheres adaptada em marpaçadas na circunferência da moega,, mita. — Modêlo de Utilidade.
elétrica de bola.
e com as aberturas de cada série ar10 Nôvo tipo de tubo para carregar
TERMO N.° 133.157
1 — Nova e oroiginal configuração ranjadas
em diferentes alturas, meios talheres adaptado em marmita, caornamental
aplicada
a
lanternas
eDe 4 de outubro de 1901
por ter uma saliência incaroctarizado pelo ligados à parte superior da moega para racterizado
létriea ,te
provida de sulco, onde Poderão
Novo brinquedo com a configura- • '
fao, cilíndri- pendurar o comedouro, uma bandeja cterna
o
s
e
r
tleocados
os talheres, higiênição de um avião.
co, atravessando num dos topos Dr.% disposta deboixo e afastada da extre- a niecn
Lidice S. A. Industria e Comérou similar, midade inferior de dita moega, for.
cio de Plásticos.
enqua:Vo que no topo oposto provido
unia gamela circundante à das
São Paulo.
de saliência circundante recartilhada mando
MrRMO IST9 97.242
Modêlo industrial.
se rasguei:), tampa ligeiramente cô- extremidade inferior para automYticamente receber alimento na bandeja,
nica
dotada
de
quatro
saliências
ou
De
23
de Setembro de 1957
r-,
nervuras defasadas de ângulo reto proveniente da moega por gravidade,
Requerente:
Candido Adacio Monapresentando a tampa no vértice a- e uma pluralidade de grampos presos
bertura para passagem parcial de em seu fundo, dotados de movimente teiro Estavas — Estado da Guanabara,
lente semi-esférica.
no ponto de fixação, e espaçados de
Um total de 2 pontos.
Máquina de lavar roupa.
modo regular, e sendo atrase extremi- t Título:
1 9 Máquina de lavar roupa c a racdades superiores providas com uma terizada
por ser constituída de duas
alça, dita alça de cada pe gador Pren partes principais: — depósito
TERMO N.°93.377
(1)
dendo de modo' removível em uma para a á gua, com a parte sanerior
-• Novo brinquedo com a confia
abertura de um,ç; série, assim supor- semi-cilindrica, e contendo unia tamDe 19 de fevereiro de 1957
Buração de um avião, caracterizado
tar e suspender a bandeja da moega pa (2) de correr na metade anterior
por assumir o formato de um avião
Requerente: Joaquim Barbosa Juem posição elevada ajustável e em re-: e um cilindro '31, perfurado na sucom o corpo nariz, leme de direção nior — São Paulo.
lação de espaço com a extremidade eperfície lateral para receber a roupa
e bordo de ataque dasasasansuflavel
o sabão, contendo três tubos perTitulo:
Nevo
formato
para
fundo
inferior da moega, para providenciar furados
através de uma válvula.
(6) e abertos nas extremiUm total de 4 pontos.
de panelas, chaleiras e outros utensí- entre ambas uma passagem para o, Ru- dades para a entrada da água da
lios de aquecimento direto, melhor ao por gravidade do alimento :proVe- depósito que se escoa para o Interior
aproveitamento de calor — Modelo de niente da moega, dirigido para 'a ban- do cilindro através das perfurações:
TERMO N. 9 133.164
utilidade.
deja e em sua gamela, cada um dós reivindicado ainda por ser do taDepoeitada: ' em 4 de outubro de
Nevo formato pare fundo le ditos grampos sendo móvel de oisià manho reduzido, facilitada o seu
1901.
panelas, chaleiras e outros utensílios posição não grampeada para uma gram- taansporte e par ter ado ra, —nto
ou manual por rala° de uma
Requerente: Claucilo Oesar Mann- de aquecimento direto, com melhor peada na qual sua alça é recebida numa ététrico
Manivela; caracterizada ainda por
go.
aproveitamento do calor — caracte- abertura pare assim suspender a • ban- ter capacidade às demais márfuinas
São Paulo.
is com porta cea'aca de 15 quilos de
rizado pelo fato de possuir o fundo
Pontes
característicos de: Novo com um conjunto de cavidade que, au- deja da moega. Total de 3 pontes. '' • upa. (Total
de 2 pontos).
modélo de carrinho de brinquedo.
mentando a superfície de aquecimenTP.RMO N9 96.760
to, melhoram o rendimento da transTERMO 1n79 97.275
missão de calor. Total de 2 pontos.
De 28 de junho de 1957 . • a a
De 13 de setembro de 1957
Requerente: Bruno Romano o:15j' ;Requerente: Masaki Sampel — 5.
perlai — Estado da Guanabara.
Paulo.
TÉRMO /4.° 93.383
. Nóvo modelo de recipiente. Título: New° tipo de envelope cacom tampa perfurada para simplifi- racterizado por ter uma face temeDe lá de fevereiro do 1957
cação de passagem de roupas a fer- Thante a uma 4lha de papel Para
a carta que, depois de preenchida, poRequerente: Claudionor Coelho de ro. --: Modêlo de Utilidade.
derá ser fechada resultante em ris.
"N(5vo
modêlo
de
reaapiente
'com
Andrade — São Paulo.
vfope comuns. (Total de 2 pontos).
tampa perfurada para simplificação
Titulo: N8ve tipo de fivela de cin- de passagem de roupas a ferro", ca•
racterizado por um recipiente de forta — Modelo de utilidade,
TERMO Na 97496
ma cilíndrica, quadrada, retangular,
1 — NOvo tipo de fivela pata cinto ovalada ou cônica, confeccionado de
De 19 de ortembro de 1457
caracterizada pelo fato de ser cons- alumínio, matéria plástica, borracha,
Requerente. Asro- Takeno - - SM
tituída por uma chapa de aço 'nazi- ou equivalente, dotado de unia taxa.
Paulo.
1 — Nara° moiêlo de carrinho. de .dável; superposta por duas pequenas pa perfurada, que se adapta aa corbrinquadpa caracterizado por reprepo do recipiente, por meio de rosca l', Titulo: Nôvo . tipo de cortina, ide pro. r. destinadas à fixação de, letras, ou encaixe.
sentar uma "pertirfa' em q ue os Pa - chanas
teção contra respingos de ágil' • ent
TERMO N. o 1031'144
De 16 de agasto de 1961
Requerente: alago' Katchvarta.nian e Zaven Katchavartantan.
São Paulo.
Título; Modélo de botão,
Modèlo industrial.
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TÉRMO N.0 110.020roda de veicuios em gerol: — Modelo reinai, ao outro, para promover 'sua ; dos ésteres oxo-alil-ciclo-pentenílicos
de Utilidade, remnão e eis contra-sapata na direção ou outros ésteres doe ácidos mono- e
De 28 de abril de 1959
1. 0 — Nõve tipo de cortita para vertizal. sem perturbar a dita alavanca di-crisantemo-carboxilicos; grupo (o).
proteção contra respingos de ágta naii• de freio. — Total de 6 pontos.
tiocianatos inseticidas; grupo (e), fosrodas de veículos, caracterizado por ter
fatos orgânicos insenticidas; e grupo Requerente: Raymond Internt..
na bainha uma canaleta onde são adap(d) hidrooarbonetos clorados inseti- tional Inc. — Estados Unides da
TERMO N.° 105.023
tados fios flexíveis. os quais convi..
• cidas; o sucinato representando de 2% América.
varãci- as rodas sempre limpas. — Total
a 99,5% e o inseticida representando
Titulo: Processos e aparelhos
De 5 de setembio de 1958
de 2 pontos.
de 08% a 0,5% em peso da refe-ide para a confecção de carcaças de
Reque.ente: Imp,rial Chemical ir- composição, a combinação tendo uma estaca e de estacas de concreto.
interação sinergica de modo que a aua
dustrIes Lia.ited — Inglaterra.
No
1.° Um processo para. a forma100.882
TERMO
repelência
e o seu efeito de extermi- ção de uma carcaça de estaca
semeTítulo: Mateaais s'ntéticos
- De 19 de março de 1958 .
nação são maiores do que a soma dos ôca em concreto no terreno, calhantes à burracba.
efeitos de repelência e de exterminaRequerente • C. C. Wakef ield
1. 0 , — Um processo. para a manu- ção das mesmas quantidades de suci- racterizado pelo fato de compreCompany Lb:alto:1 — Inglaterra.
ender as etapas de montagem
fatura de materiais aintéticos semelhanTitulo; Aperfeiçoamentos em ou re- tes à borracha, por meio da reação de nato de ái-n-butila e inseticida empre- sôbre *urna ponta de estaca, de
lativos a aditivos, para lubrificantes. di-isc-cianzeos orgânicos com poli-Seter- gadas separadamente. Total de 17 ura mandril com a configuração
Um aditivo para lubrificantes, cama- amidas, caracterizado porque as pro- pontos.
necessária para a formação da
ter.zado por compreender uma mistura porções dos ingredientes usados na prepredeterminada e desejada ca..
de sai sde zincc de ácidos di-alquil ticl- paração da poli-éster-amida, são escovidade interna da carcaça, juntaTERMO N.° 108.944
fono-tosforicos, esse aditivo sendo pre. lhidas de tal forma que entre 8 a 64
mente, com um invólucro cxpara-o misturando dois ácidos dl-alceai moles do ácido di-carboxilico estão
cundante, espaçado do mandril;
De 5 de março de 1959
tiol-tiono-fosfórico preparados separa- presentes para cada grupo amino pride instalação de um tal conjunto
'Requerente: Antal Turcsany — Esdanaetne, um com um álcool de 3 ou 4 mário, e a poli-éster-amicia contém um
de
elementos no terreno, introduátomos de carbono, e - o outro com um teor em água de não mais que 0.1% tado da Guanabara.
zindo-se u'a massa de mistura da
Titulo:
Aperfeiçoamentos
em
minas
álcool de 6 a 18 átomos de carbono, em pês°, 'e um número de ácido de
concreto, no estado nico; ene convertendo-os em seguida nos sais não mais que 5 mg de KOH por g. e anti-tanque — Privilégio de invenção. quanto o referido mandril, o re1 — Aperfeiçoamentos em minas ferido Invólucro e a referida
álcool de maior paro molecular estando de p eferència, não mais que 3 mg de
anti-tanque, caracterizados pelo fato
presente numa quantidade de, pelo KOH por p.
Total de 6 pontos. de que a carcassa da mesma e a pla- ponta se mantêm naús suas pomenos, 60% em pêso, da mistura. —
sições recíprocas de montagem.,
ca ou disco central de instalação do para o enchimento do espaço, no
Total de 12 pontos.
detonador são feitos de um material interior do invólucro, que - cir.
TERMO N. o 105.846
não metálico e não magnético. Total. cunda o referido mandril de arDe 14 de outubro de 1958
TERMO N' i02.668
de 5 pontoe.
rancamento do invólucro para
fora do terreno, antes da pega
De 26 de ma o de 1958
Requerente: The General „Tire As
Rubber
Company
—
Estados
Unidos
da
referida mistura; e de remoRequerente: Dunlop Rubber Company
ERMO N.° 109.383
da América.
ção do referido mandril, após a
Lirnited a- Inglaterra.
De 25 de março de 1959
pega da mistura. Total de 25
Titulo: Proteção para artigos de
Titulo: Processo para fabricação de
•
borracha.
Requerente: José Joaquim da Mot- pontos.
1 borracha dura, diretamente do latex —
ta — Goiás.
1." — Um artigo de borracha vulca- Privilégio de invenção.
1 — Um processo para formar artinizada . natural ou- sintética, tendo disTitulo: NOvo detalhe construtivo do
TP.RMO N.° 110.095
persado nele um antiaozonante e conto gos rígidos, tais como caixas para ba- máquinas de Costura com o emprego
terias
e
similares,
caracterizado
porDe 30 cie abril de 1959
um transportador para o mesmo uma
de gira-brequim e bielas — Modelo de
iubstancia liquida a qual aumenta a que um volume relativamente grande utilidade.
Requerente:
José Pedro da
concentreção do anti-ozonante na su- de ingredientes sOlidos para composi1 — Nôvo detalhe construtivo de Silva — Pernambuco. •
ção,
é
misturado
co
um
volume
relaperfície do artigo, — Total de 29
máquinas de costura, com o emprego
Titulo: Aperfeiçoamentos em
tivamente pequeno de aglutinante tipo de gira-brequim e bielas, caracterizado
aontos.
boracha, compreendendo os estágios por estabelecer-se a sincronização dos torneiras — Modêlo de utilidade.
-da adição de uma dispersão aquosa movimentos do eixo superior ao infef1.0 Aperfeiçoamentos em torTERMO N° 104.075
de um polímero tipo borracha a ni- rior, através de gira-brequim e bielas neiras constituidos por uma peça
gr edientes para composição sólidos re- conjungados, sendo que dito brequim de formato cillndrico, caracter,De 25 de lanho de 1958
lativam6te secos, a fim de formar
zada por possuir um rebaixo corr-equerente • Maio Soares Ferreira uma mistura poi meio da combinação é dotado de duas ou mais curvaturas respondente a meia lua e que
praticadas em cada eixo, num grau in— São Paulo.
do polímero tipo com ditos . ingredien- ferior a 180, curvaturas essas parole fica encaixada, por justa posição
Titulo: Uni Uivo tipo de ferramenta. tes sólidos, ao mesmo tempo que as
les e quidistantes; ligadas por . bielas. em uma peça de idêntico formato,
— Privilégio de 'na nçãO.
ingredientes são agitados para expor Total de 4 pontos.
Internamente õca e solidária conl
1.0 — .Um rui ec tipo de ferram mta, novas superfícies ao contato com dita
um eixo superior, por sua vez
formada pela cobjugação de enxa Ia e dispersão, sendo a quantidade da dita
mantido no interior da torneira
dispersão
insuficiente
para
evitar
a
pá caracterizado por ter um cabo pro- TÊRMO N.° 109.726
sõbre o orifício de passagem do
vido de dispositivo de fixação, que per- formação de um , produto granular, é
líquido e cuja abertura ou fechaDe 14 de abril de 1959
mite a peça justaposta transforma-1a quantidade do polímero tipo borracha
mento se processa pe o comando
ara em enxada. ora em pá. Total sendo entre cerca de, 5 a 25% em pesa
Requerente: Anzul Chemical da manicula fixada por meios
da mistura, a secagem da mistura en- Company — Estados Unidos comuns ao eixo referido. Total
le 3 pontos.
quanto é agitada por uma corrente de (América) •
de 2 pontos.
gás aquecido ate a obtenção de um
Titulo:
Cargas
Químicas
para
TERMO N.° 104.690
teor de umidade menor que cerca de
2% em pesO, e a remoção da misture extintores de fogo a sèco.
TÊRMO N.0 110.488
De 26 de ageisto de 1958
do contato com o gás aquecido, ime1.0 Uma carga para extintores
Requerente: Mecanismo de Freio diatamente antes que a temperatura de fogo armazenada - em um va.De 19 de maio de 1959
para Truque Ferraviárlo — Estados da mistura alcance cerca de 121° C. silhame-botija fechado e manUnidos da América.
Requerente: Plásticos Mara
tido sob uma pressão interna- de
Total de 8 pontos.
Titulo: Mecanismo de freio para
gás, dita carga compreendendo S. A, Indstria e Comércio — Estruque feri JVlã rio.
agente químico extintor de fogo, tado da Guanabara.
TÉRMO N. o 107.884
sêco e em pó um agente adsorI.° — Mecanismo de freio para truTitulo: Uma nova tampa para
vente pulverizado e um gás pro- frascos
caie ferroviário apoiado em um conDe 12 de janeiro de -1959
— Modèlo de Utilidade.
pulsão, uma proporção de dito gás
junto de t OdE e eixo (rodeiro). pro1.0 "Uma nova tampa para
Requerente: Lite Ratner — Estados de propulsão sendo adsorvido por
vido de uma su l. erficie de trenagens
dito agente de adorção numa frascos" cilindrica , e dotada, inara uns plano vertical, caraterizado Urádos da .América.
de rosqueamento, capelo Fato da superfície de frenagem
Título: Uma composição para o con- quantidade que mantenha a pres ternamente,
ser acoplada a uma contra-sapata, arti- trôle de insetos — Privilégio de in- são gasosa interna em dito vasi- racterizada por ser provida de
lhame numa - pré -determinada uma peça cônica ôca de material
• cuiada em eixo vertical a uma alavan- venção.
pressão em temperatura ambiente plástico, em cujo vertice interno
ca de ' freio articu'ada ao truque, em
1 — Urna composição para o con- a quantidade total de gás de aro- está solidário um . eixo vertical
eixo vertical: senato a contra-sapata
susien'ada na alavanca de ilreio por triste de insetos, caracterizada por com- pulsão em dito vasilhame sendl cuja parte superior se apoia num.um elo articulado em um eixo hor zon- preender o sucinato de di-n-butila como capaz de expelir substancialmente ressalto central da tampai ental de tanto uma contra-sapata como repelente e um inseticidade de qual- a maior parte do agente químici quanto sua borda circunferencial
do truque, o dito elo tendo seus extre- quer um dos quatro grupos de inseti- contido em dito vasilhame. Totai se apoia na periferia no fundo
mos desaprumados lateralmente, um. eni cidas, a saber: grupo (a), inseticidas de 8 pontos,
•
da tampa. Totali de,R,,prtps 4;
:
I

•
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TERMO N. o 111.237
De 19 de junho de 1959 •
Requerente: Rosenhain S. A.
— Indústria e Comércio — Estado.
da Guanabara.
Titulo: Sapataria rotativa • —
Modêlo de Utilidade.
1.0 Sapataria rotativa, caracterizada por um eixo central de suporte dos braços estrelados. Total
de (I pontos
TERMO N . 111.509
De 6 de julho, de 1958
Requerente: General Electric Company — Estados Unidos da América.
Titulo:: Aperfelçammento em Ennalamentos de "Yoke".de deflecçâo ma'quina de dimensionamento e cura,
1 — Em uma máquina de enrolar
bobiva . "yoke" caracterizada pela combinação de urna estação de enrolamento tendo uma forma de enrolamento
de configuração desejada montada nela, uma borboleta de enrolamento para
alimentação de tio à dita forma de enrolamento em um modelo predeterminado, um mecanismo de camo tendo
una esmo e um par de pontas movidas
pelo mecanismo de camo para acionar
a dita borboleta de enrolamento com
uni movimento pra-determinado o qual
consiste de unia combinação de movimento linear e radial para definir o
dito modelo pre-determinado, meios
acoplados a , uma das ditas pontas acionadas pelo mecanismo de camo para
comunicar uni 'movimento radial a dita
borboleta de enrolamento o qual define
um par de pernas paralelas radiais, e
meios acoplados a outra ponta acionada pelo mecanismo de camo para
comunicar um movimento linear à dita
borboleta de enrolamento o qual define um par de pernas lineares paralelas
interligando o dito par de pernas parale/as radial por asse meio formando
o dito Modere pra-determinado. (Total
de 12 pontos). "
-TERMO N. 112.044
De 27 de julho de 1959
Requerente: Miguel Marcelo — São
Paulo.
•
Titulo: Estojo para roto de iapel
Iligiénicoa
1 — Esteao para ralo de• pape/ higiénico, aplicável contornando a usual
caixa porta-papel, geralmente embutida
Mei parede de compartimento sanitário,
earacterizado por compreender inicia!mente uma moldura em U invertido,
provida de pequeno recame central superior, bem como de uma travessa horizontal inclinada, disposta inferiormente ligando seus ramos laterais. —
Total de 4 pontos.
TERMO lel° 112.066
De 27 de julho de 1959
Requerente: Stephen Charles Pep/on
— Estados Unidos da América,
Titsio: Aparelhos bedráulicos.
1 — Uni aparelho hidráulico caracterizado por compreender um carpo de
' válvula tendo uma cárnaaa de válvula
tihndrica que abre da' uta lado dó 'mas' sma. essa câniara 'téndia;"una furtelp
te'
15rInieir'o
.menCiainadoe'`idis-
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sagens de . entrada opostas e uma passagem de salda no corpo de válvula
em comunicação com,a câmara de válvula de esfera disposta na dita câmara,
essa válvula de esfera tendo um furo
radial e passagens secantes nela que
se estendem entre as ditas passagens
de entrada e 'estão em comunicação
com o fundo da câmara de válvula, o
dito corpo da válvula tendo um furo
de descarga que se abre no fundo da
câmara da válvula; partes anulares
opostas que se estendem radialmente e
para dentro da dita pa .rede lateral da
dita câmara, com os eixos das ditas
partes estando ao longo de um diâmetro da dita válvula de esfera, as ditas
passagens de entrada e saída abrindo
dentro das ditas partes anulares, as
ditas partes anulares definindo sedes
de válvula que engajam a dita válvula
de esfera e limitam o seu movimento
axialmente em relaçãg à adita câmara,
a dita válvula de esfera tendo partes
planas diametralmente opostas e que
podem ser colocadas em posições às
das catas partes anulares, para permitir o movimento da dita válvula de esfera axialmente em relaçao à dita câmaram e um eleraento de vedação em
cada uma das ditas partes anulares,
para vedar a dita válvulas de esfera.
— Total de 6 pontos.
• .

e mi outras reviradas. também ortogo.
naltnente, para fora, estas últimas providas de orifícios, alinham para Exação
do suporte à porta do armário. —
Total de 4 annum.

,1
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se projeta lateralment na extremidade
da referida aarte cilirdrica, base moa
nue serve para segurar uma gaclieta
- entre ela e a superfície interiaa daaura& do recipiente ao pé do ga:gido;
colar rezeudicionador êsse caraatelzado
por uma sala cilíndrica (15) e ,mia
• TERMO N.° 112.471
aba inteirlaa. baleada, reentrante o 16)
na extremidaale supea-mr ãa sala boDe 21 de agasto de 1959
leado ésse (16) canformado de ni alo
Requerent: labrarydawens-Pord a cooperar com o boleado do o-el 'raia
Glasse Company --- Estados Unidas «auge de fechamento e com a Ladrada
da América.
eaal (15) que se pra longa abaix.. do
Titulo: Processo e aparelho para pro- ceferido boleado, oposta à parede tio
duzir chapas de vldro duplas e sarda. gargalo e . espac aia radialmente da
das.
inania, descendo até uma certa dis1.0 Processo e ciaram para pro- tância da altura do gargalo; ccaar meduzir chapas de vidro duplas e tolda- condicionador &se formado de ahapa
das, no qual processo um par de chapaa , de aço leve menor espessu-a que o .ia
de vidro é suportado em relação espa- ! parada do redpiente. — Total 13
çada frontal e os bardos das chapas pontos.
são fundidas um co outro pela aplacação de caio: aos mesmos do exteiaor.
para formar, paredes-bordos vedadas,
TERMO N.^ 115.0'31
caracterizado' pelo faia de, durante a
De
24 3c ao. ombro de 1959
formação de ditas paredes-boedos, ser
aplicado calor também ao -longo da • Faltar Cana:ama — Estados Illadoe
linha interna de c: ntato dos bool
da América.
ias chapam no serem ames fundidos nin
Titulo: Vasa de descaem:1 com comao outro. — Total de 4 pontos.
porta nasturadora.
1° — Varo de descarga com zetna
perta rnisturadora, para o acondicianat'ERNIO N.a 112.772
mento e a desea-ga ri, material pulverulento, do' tipo que compreende um
De 24 de agito de 1959
convés permeável aos gases. por dantro
Requerente: Aliara fl. Rzepp -- as. de"e junto ao muno do vaso, hieliaa'do
tadoe Unido.. da Párért.ca.
para baixo e tendo a sua extremo tade
'TERMO N. 112.132
Aperfciaoanamos em ou re- de descarga adjacente a uma salda de
descarga de .vasc. ama amara de presDe 27 de julho de 1959
lativas a juntas universais.
sa() abaixo da convés permaáver aos
3.°
—
Uma
junta
universal
coma
Requerente: Poços artezianos Gomar
cadeado uni anel de rolamento interno. gases, danacasitivor rara a Jati-mim:ao
S.A. — São Paulo,
tendo um eixo de rotação 'e tendo UM de gás sob pressÃo Rd câmara de aresTitulo: Aperfeiçoamentos em filtros superfície externa esfericamente curva ! sã'o, para que o trimino suba amavas
para rn poços.
e um anel '.1e rolamento externo tenlc I do convés reannosaaei ta» gases e u! rija
o , material oalveruanto sobrelacente
— Aperfaiçoamentos- em filtros eixo de rotação do mencionado anel para Puidiriaar material e kva-k,
interno, dito 'anel de :da/para poços, o tipo formado por lon- re rolamento
mento externo-asando -ajustado sôbra o a se escoar para ba",co, ao lonv.: do
gos tubos, providos, em alturas_ deter- citado
anel de rolamento interno e tan- coava', ra dtrecao aa ,arda 01.!..
minadas ao longo de sua superficie lado uma Mperlicie interna, esfericamen- carqa. aendar,, tra'erial flualIficada Lmteral, de séries. de aberturas alongadas, te curva, em aprovimádo engaTam:nn. -caminhado a pa tir aa extremidade de
para captação subterrânea de água, de ajusr9.mentri dcslisante com a refe- ,desa arga do convés adrniaával ara, lana
caracterizado por compreenderem uma rida superficie csférica do mencionado ses e através ia damearga, até uni anuproteção lateral para os ditos filtros, anel de rolamento interno, caracteriza.- duto de desca-,35 e senda a descarga
na forma de elementos tubulares, for- do pelo fato do mercionado anel •re cantaclata por lana valvula que :em
mados a partir de chapas retangulares, rolamento interno, caracterizada peio sacia placa fixa. aota aa de uma "•rtn -a
todo providas de aberturas tipo vence lato dos Maridos anais de oolamenO transpassante e uma 'laca rotativa que
zianas, era disposição ordenada, ele- Interno e externo terem uma murandade tem urna face rlana rir conta'o CCM] a
mentos estes cujos extremidades supe- de ranhuras forniaaas dm suas gamaria face da placa fixa a bem do contrate
rior e inferior são repuxadas, dimi- cies adjacentes, estendendo-se paralalas do escoamenai do material através da
nuindo os respectivos diâmetros, e pe- a seus respectivos eixos de rotação; abertura nman tilama fixa e P atarata- a
las quais são fixadas, de maneira ade- pelo fato das ranhuras dos citados placa rotativa prema a um eixo de unequada qualquer, envolvendo . o dito anéis de rolamento interno e extm•no ração que vai ter as, lado de fora do
tubo-filtro, aos níveis dos reperidos estarem eia cáhicidéncia quandoaantos vaso, caracterizado pelo fato de comtrechos com aberturas de captação. — anais de rolamento são coaxiahnente preender um aloiamecto abrangeu-In a
alinhados; b2rn como pelo fato; de "uma saída controlada por válvula r cevaiTotal de 2 pontos.
pluralidade de cilindros estar dispcota vendo a ant-ada rara o , conduto dr
as referidas . ranhuras, com seus, elaos aosearga: um colmam de pás leis 'o a
de rotação geralmente perpendiculares sua extremidade infeaor em carril/atraTERMO N. 0 112.286
ao eixo do mencionarto anel, de rola- cão com o eferido arojamento, taraiDe 4 de agasto de 1959
mento externo. a hm de acoplar. os fiando a extremidade superior draomo
Requerente: Palia it3 Roviil
mencionados anéis de rolanzepro luram ao arerior da na-te auperioa d.o vaera e
Paulo.
no e Paterno — Total de 13 aparates. dispositivos elásticos atm solicitam complacentemente. à rim -contato rl-rfr,-"eo,
Titulo:Nova dobradiça para ktk'fflik.
— e—.
as faces, alarma dos membro: de váldos metálicos e outro,.
vula. — Se quem-me os pontos le 2
TERMO Na' 115.028
'a 9:
1.0 — Nova dobradiça liara alitnáDe 25 da ncvembro de 1959
rios metálicos e outros. caracterizada
por compreender iniciaimente um
leequerenrer American Plange, "Un
..,4`ao=MO
116.54,:o
porte gávea formado por urra peça n ufacturIng Co. 'Inc.
E.etadis
c
g
•
De
27
de
i
Pntiro
de 196a
com ramo intermediário provido dos da América.
rie abertura retangular, com pequena
Titulo: Meios e processo de :recan-, Requerente: Indtismia Brasileira de
aba saliente de encasto e ainda dotado dlzionamento de fechos para recipienteS Bkicletas e Veículos Semelhantes
de prolongamento lateral, voltado orto1. 0 — Colar recondicionador, para São Paulo.
gonalrnente para fora, onde é previsto fechos de cambares de aço, farmaao
Titulo: Aperfeiçoamentos no modo
um orifício para . filou° . à porta do .ar. com um gargalo vertical 'repuxado na dt fixação dos freiem dianteiros mamarfo ou similar' e por sua vez os parede do recipiente,' 'e' um ilange de zeíros de bicicletas , veículos
ramos I lateraiS da . mesma peça 'eta LI fechamento com ama i2áirte cilíndrica' aci
sendo providaa de o-incios em tini dos Interior da'sse 'gargalo,' flariae êsáe do
Privi/égi ) de . !natação aantnsa extramoae nem tomo -de a dois tacto de um &oleado qué'lYedctbre•
!.° • Aperfeiçcamento,no modo de
pares de•orelhaa salientes, as' Primeiras, aremidade superior- da'ji-arede do gar- fixação dos freros
dianteiros e tramares
voltad ore ortoeonalmente para dentro,' galo de recipiente e de urra base role de bicicletas e veiculais semelhantes. ca-

) 1166 Têrça-feka 9
tracterizado pelo fato de ser constituído
de uma peça de formato retangular,
dotada de uma fenda no sentido do
seu maior, comprimento; e de uma peça
'de formato angular, fixada de um lado
por parafuso ou outro meio apropriado á peça de formato retangular, de
modo a fazer Com que , o parafuso de
fixação tenha curso livre dentro da
fenda 'a fim de permitir a sua reaulaa
gem, sendo dotada ainda essa peça. na
sua outra extremidade. de um furo deafinado a reaebeka anda do freio propriamente dito. — lotal de 2 pontos.
—

- MAM . OF n CIAL (Seção III)
cente por meio de sulcos transversais
9 de aomprimento maior que os 2, cada
um dos blocos 6 e 7, sendo além doso
dotado de uma fende 10 semelhantes
às .3 e .defrontando bC com elas. —
Total de 5 pontes.

• TERMO N.e 118.019
De 23 de março de
Elililly and Company — Estados
Unidos da América.
Titulo: Processo para preparar uma
composição analgésica. aperfeiçoada.
1.0 Processo para preparar uma
composição analgésica, aperfeiçoada ca.1'ÉRMO N.° 116.579
racterizado pelo fato de se combinar
Era 29 de *ja: erro de 1960
cé:ca de 1- parte, por" péso, de d-propoRequerentes: Nelson Pereira e. \Nal- xifeno com cerca de 3 a cêrca de 7
,Sc PaUlõ.
ter Bartolotto
-p—ártes, por paso, de fenaglicodol. —
Segurai-se os pontos de 2 a 4.
Pontos caracarisfrcos de: "Origaial
disposição em guarnição de porta para
veículos".
TERMO N.° 118.326
1.0 — Original d'posição em aluar5 de inale de 1959
Je
niçào de porta para veículos caracteriza-se por ser con;lituído de um segRequerente' Seciête Industrielle 'de
mento tubular de borracha ou material Bravatas
D'Etudes — S. 1. B. E.
congênere (1), o qual, num dos lados, — França.
, termina com secção em um "T" ;mearTitulo: Aperfeiçoamentos em dispositido (2), e um dos lados dêstes apre- tivos de carburação para k motores de
sentar-se recurvo (3) aproximadamente combustão interna.
efil esquadro - e por pequena extensão,
1. 0 — Um dispositivo de carburação
na forma de garra: na face inferior para motores de combustão .Interna,
da peça, ou seja, na face mais larga comportando um óegão de estrangulada região em "T", rem colado, vulca- mento na tebulaçà8 de aspiração, bem
nizado ou fixado ror outro processo, como, para o comandl dewn órgão auurra pluralidade de chapas metálicas xiliar de partida e de marcha a frio,
(4 de re f. orço. igualmente recurvadas um dispositivo oermostãtico influencia(5) numa das extremIdades, e a extae- do por uma corren te de gás quente,
' alidade contraposta das chapas proje- caraceerleado por ser c'Vposto de tal
tar-se a:nda por uma determinada ex- forma que a aspiração de gás quente
tensão (6): êstes pontos projetados possa ser garantida a partir de duas
das chapas metálicas são envolvidas tomadas de depressão. situadas, respecem toda extensão por tecido de veludo tivamente, a iusante e a montante do
ou outro (7) que se fixa na regiáo órgão de estrangulamento, sendo Ireem "T" da peça de borracha, e nas vistox recursos para" que ao menos a
chapas metálicas, por vulcanização, se'- maior parte da aspiração do gás quen!agem ou outros processo; a região te se efetui a todo momento pela das
mediana das chapas metálicas (4) e duas tomadas mencicnadas que esteja
a zona que se dobra e se prende em: submetida à depressão a mais elevada.
friso (8), existente no batente do a ai- — Total de 2 pontos.
auto. de modo ao segmento tubular da,
borracha ficar voltado para o lado em
que fecha a porta. — Total de 2
TERMO N.o 116.815
pontos.
De 9 de fevereiro de 1960
Requerente: Pirelli Societá per AziTERMO N.° 116.795
oni — Itália.
Titeako Cobertura pneumática para
' De 8 de fevereiro de 1960
rodas de veículos. — Modelo de Uti•
Requerente: P rani Societá per Azia lidada.
oni —
7.0 — Cobertura pneumática para
rodas
de veículos particularmente apta
Titulo: Cobertura pneumática para
rodas de veículos — Modelo de utili- para a marcha em ata velocidade, em
que a zona A que constitue a banda
dade.
1.0 — Cobertura pneumática para de rodagem é caracterizada pelas tarodas de veículos, particularmente apta guintes particularidades:
a) Uma faixa central I tendo bordas
para a marcha em terrenos nevados, em
que a zona A que - constitui a banda de em zigue-zague que se encontram no
rodagem é caracterizada pelas seguintes fundo para constituir uma borda longitudinal continua, a uma saliência de
particularidades:
.
.
- a) Uma série de blocos transversais um 14%.4 aorrespoldeLdo tuna reentrn.eatro lado:
centra s 1. separados por sulcos transte) _ Uma fenda transversal curta 2
versais 2 tendo largura um pouco menor da dos blocos, cada bloco estando em correspondência de cada sallênc.a
provido nas extremidades de duas fen- da faixa 1 e uma fenda transveesal
das transversais 3 tendo um . coram-i- longa 3 eia correspondência de cada
manto inferior Ir. rade do blota. e reentrância de dita faiXa que ultrapassa
ligenaaeenoie o lano equatorial da coberprofundidade inferior à dos sulcos t:
b) Canais • retilineos 4, 5 nos dois tura, sendo cada canto cheio de cada
lado' chanfrado por um pequeno plano
lados da série de blocos 1;
c) .Duas sérles sonétricas de bloco vertical 4;
c) 1DU3S faixas 5. 6 laterahnente à
• transversais laterais, cada urna constituida por pa-es de blocos 6, 7 adja- faixa 1, s métricas entre si, tendo o
centes. semelhantes aos A SaltIS de vem- lado inteano igual *o da faixa 1, o lado
primento maior, separados por- um ea- ext enao ge a do retilíneo e sulcado par
nalzinho 8 que se ptolonga até à ex- um entalhe" 18 de cantos vivos arn
tremidade da zona A, sendo cada par correspondancia 4e cada duas fendas
de blocos 6..7 . separado do par adia- 1?9''4 8,

d) Dois canais 10, II entre as falsas
laterais e a faixa central resultantes
na parte superior pela aproximação das
bordas em zigue-zague dos cordões 1-5
e 1-6 e de paredes retilineas, no fundo,
em correspondência da parte não em
,zigue-zague12 das faixas. •—• Total de
5 *lentos.

Abril de 1963
pelo fato de transformar por oxidação.
suffetos do ácid tetralcoiltionofosfórico,
sob eliminação de um átomo de enxofre dos disulfitos, nos correspondentea
sulróxidos. Um total de 4 pontos.
TERMO N.° 99.559'
30 de dezembro de 195)

TERMO N. 120.903
De 6 de julho de 1960
Requerente: Raul Bortolin -- São
Paulo.
Titulo: Chave interna para ligar e
desligar a bateria própria para veículos.
1.0 — Chave interna para ligar e
desligar a bateria, própria para veículos, aplicada ao respectivo painel.
constituída por uma peça de material
plástico de tamanho e formato adequados, caracterizada por ser disposta
com um orifício passante em o qual,
a certa altura do mesmo, acha-se encravado um parafuso com' cabeça ampla de contacto, tendo este prêso era
sua extremidade inferior, externamente
à peça, um cordão ligado a um dos
poios da bateria: sendo que esta peça
na parte superior, é disposta com uma
chave com corpo de parafuso, que se
movimento acialmente' no dito orifício
em direção à cabeça de contacto da
parafuso inferior; senso, ainda, que
chave é suportado por uma porca de
metal, próvida de arruela de fixação
ao pa'nel do veiculo, formando com
éste o polo-massa para o estabelecimento ou interrupção do contacto e o
consequente funcionamento ou não da
bateria, estando-se dentro do carro.
— Total de 2 ponte S.

Requerente: Blackstone And Can;
pany Limited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos em acoplamentos Flexíveis.
1 — Um aclopamento flexivel caracterizado por compreender: dois membros elásticos presos em superficies opos.
tas a membros acionador e acionado e
espaçados por um dispositivo proporcionando ancoragem para as partei acionadora e. acionada de um dispositivo
amortecedor do tipo de atrito do tipo
hidráulico ou do tipo de fluido viscusa
tendo uma série de batentes amortecedores elásticos rigidamente ligados diretamente, em intervalos espaçados angularmente, a um dos referidos mem.
bros acionador e acionado do acoplamento e dispositivo para cooperarem
com uma série complementar .de batentes metálicos transportados pelo outro
dos referidos membros, de forma que
a rigidez normal à torção dos referido@
membros elásticos fica aumentada quando ditos membros não são fletidos até
o limite do seu curso permissível. Um
total de 3 pontos.
TERMO N.° 104.86a
• De 30 de agosto ' de 195b

Requerente: Jakob Friedrich Haug —
São Paulo.
Titulo: .Fabricação de chapas plástla
cas com intercaalção por fusão de peças de aço ou outros materiais.
1 — Fabricação de chapas plastiaaa
com intercalação por fusão de peças de
união de aço ou outro material de chapas, para a fixação 'de chapas plástia
cas, lisas ou deformadas, a corpos de
apoio não plásticos ou para a união de
chapas deformadas entre si, evitando o
processo de soldagem das chapas, caracterizados pela intercalação por fusão de tiras de chapas de aço ou outros materiais, perfurados ou deformados .de outra forma nos bordos das chapas plásticas que possam ser ligadas
nas superfícies da parte não fundida
na folha plástica por parafusos, rebites, soldagem ou processos semelhantes
a corpos de apêlo de elementos de construção não plásticos, que permitem uniões
TERMO N.° 96.803
com corpos de apôio entre si de mateDe 19 de agõsto de 1957
riais plásticos ou para alcançar um reRequerente: Paulo de Oliveira San vestimento com as mesmas.
tos — São Paulo,
Titulo: Novo tipo de Pia — Modelo
de Utilidade.
TERMO N.° 107.38)
1 — Novo tipo de pia caracterizada
por ter no fundo, localizado num dos
de 18 de dezembro de 19513
ângulos, um orificio que servirá de ralo
.Requerente:
Maria
de
Lourdes
Souoferecendo mais comodidade na axe-cução da lavagem dos utensílios domés- za — Estado da Guanabara.
ticos.
Titulo: Prendedor de segurança para panelas de pressão — Modelo de
Utilidade,
TERMO NP 98.963
1.° — Prendedor de segurança para
De 4 de dezembro de 1957
-panelas de pressão que se caracteriza
Requerente: Farbenfabriken Bayer por um dispositivo de metal tendo ao
centro uma concavidade que . se ena
A ktiengesellschaft — Alemanha,
caixa
no orifício central da tampa, e. .
s,
1
Produção
dee
E
Titulo: Processo 'de
nas extremidades, uma dobra que se
teres do Acido Tionofosforico.
1 — Processo de produção de ésteres prende es bordas ,da panela. — To- .
'e pontos.
do " ác4do tionofosfórico, caracterizado i tal de

TERMO N.° 75.808
)e 11 de outubro de 1954
Requerente: Minnesota Mining And
Manufacturing Company -- Estados
Unidos' da Am9aica.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou ..relacionados com placas para lixar.
1 — Uma placa para lixar consistindo de uma parte de corpo uma placabase fixada à parte de corpo, uma contraplaca sobreposta à placa-base em relação espaçada e paralela à mesma e
podendo ser dela aproximada e afastada, uma camada de material' elástico
entre a placa-base e . a contraplaca, e
caracterizada por ser guarnecida de dispositivos. de mola orientadas para impelir a coetraplaca no sentido da placabase. lira total de 3 pontos,
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TERMO N.° 107.703 •
de 14 de novembro de 1959
Freerieo Gurumeta
Requerente:
Rodrigues — Sio Paulo.
Modelo de Utilidade.
Título; Saca-rôlhas aperfeiçoado .—
1.0 —, Um saca-rilhas aperfeiçoado,
caracterizado por trazer próximo da
sua ponta roequeada, uma alavanca
que forma cOrpo com o tubo do mesmo, a qual se eitua em posiçôo perpendicular com o mesmo, quando o
aaca-r8lhas f8r rosqueado à adila,
atravessando-a totalmente, a fim de
que sirva de 'Orça auxiliar para extração da mesma. — Total de 4 . pontoe ,
•

TERMO N.0 107.824
De 7 de janeiro de 1958
Requerente; — Hernane Madeiros
Mello — Estado da Guanabara.
Título: Nôvo modôlo de aeronave
para passageiros — Modelo de Utilidade.
1.° — NOvo modelo de aeronave
para passageiros, caracterizado pelo
fato de conter oito motores articuláveis laterais; eixos dos motores; Maltas do comando; suporto dos flutuadores e asas. — Total de 2 pontos.
TERMO N.° 109.031
de 3 de fevereiro de 1959
Requerente; Maio Itraoka — São
Paulo.
Título: Nevo tipo de cadeira de i
embutir para maquina de costura —
Modelo do Utilidade.
1. 0 — NU° tipo de cadeira de embutir para máquina de costura, caracterizada por se constituir de um
avento com encesto, montado era um
, e n'éte girat6rio, pé este articulado
cem a nulquina por meio de um ferro
redondo dobrado em engula reto eneaimulo em -uma presilha situada no
lateral da própria máquina de costure.
TERMO N.° 109.119
Do 13 de março de 1959Requerente: Fleissner .8s Sohn O.
BP. H. C. Co. Maschinenfabrik
— Alemanha.
Título: Disposição para secagem
de malharia._ tecidos e semelhantes.
1.0 1.n Disposição para secagem de
malharia, tecidos e semelhantes, caracterizada pelo combinação de secador de tambores com o boatidor esticador e secador de tecido. Um total
de 7 ponto.
'

TERMO NP 109.183
de
17 de março de 1954
Requerente: Franjo Smoger —
Iugoslávia.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a fechaduras cilíndricas de segurança — Privilégio de Invenção.
1. 0 — Fechadura cilíndrica de segurança caracterizada pela provisão
de ranhuresk na superfície interna de
um alojamento, e de ranhuras correspondarante' na superfície externa do cilindro interno para disposição- de
sinéis bloqueadorea de maneira- que
estes assumam uma forma .,não-redonda quando localizados nas' ranhuras
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duplas assim formadas, ao passao que
os anéis bloqueadores são postos em
uma forma redonda diretamente ou
por meio de pinos enchavetados com
Inserção de uma chave provida de diversas endentações serrilhadas e que
ficam localizados inteiramente nas ranhuras providas no cilindro interno
formando uma superfície lisa com
este, coro o que se torna possível primeiro um deslocamento existi do cilindro interno e depois ,uma vez deseasbaraçado o dispositivo bloqueador
rotação do cilindro interno junto com
um membro bloqueador para abertura
da fechadura por meio da chave. Um
total de 10 pontos.
TERMO N9 109.462
De 31 de março de 1959
Requerente: General Motors Corporation — Estados Unidos da AmériCa.
Tatilo: Aparelho de Descongelamento para Refrigeradores.
1 — Um aparelho de descongelamento para refrigeradores, caracterizado por
dispositivos de evaporação tubulares
providos de palhetas alongadas perpendiculares paralelas e espaçadas em relação de permutação termica com os
primeiros, localizadas geralmente entre
dois planos paralcelos, cada unia das
ditas palhetas sendo essencialmente
transversal aos ditos planos, e tendo
suas' maiores easenciatmente paralelas
aos ditos planes, dispoktivos • para
curcularem o ar enctre as ditas palhetas, penetrando contiguamenete a uma
das bordas curtas e se escapando contiguamente à borda curta oposta, e dispositivos para aquecerem e degelarem
os ditos disoositivos de evaporação.
As bordas Curtas das ditas palhetas
mais próximas da entrada do ar sendo
chanfradas essencialmente de cima para
ba1xo assistirem à liquefazer o gelo
adjacente a entrada. _
Um total de li pontos.
TERMO N 110.9O4
De 4 de junho de 1959
Requerentee: Tiivellato S. A. En- •
genharia Indústria e eComércio
Sao Paulo. .
Titulo: Aperfeiçoamentos no Transporte de Material Pulverolento.
1 — Aperfeiçoamentos no transporte de material pulvéroiento, caracterizado pelo fato de ser feito através de
um tanque hermeticamente fechado provido de um motor de combustão interna, que acionará um compressor que,
por sua vez insuflará o ar através de
um sistema de encanamento. termina?,
do por acumulá-lo abaixo de uma -.a.a.
ca de sustentação do material triisportado.
Um - total de 6 pontos.
TERMO N9 109.952
De 24 de abril de 1959
Requerente: Engenharia Conrércio e
Indústria Geomina Limitada — Estado
da Guanabara. ‘ Titulo: Borne Amovivel para Cabo
de Acumulador Elétrico. --- Modela de
kltilida de .
1 — Borne ainovivei para rabo de
acumulador elétrico caracterizado peio
fato de ser constituldo por três partes,
mutuamente sobrepostas quando em
•utilização, idas ; quais as duas inferiores
são metálicas R a terceira é feita de
.tim material elétnicamente ~lenta.
1 .11m total..de 3.pontoe..I.% ••• f •
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TER MO N° I 10 . 702
De 26 de maio de 1)59
Requerente: Bristol — Myera Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Processo e Produtos Químicos.
1 — Um processo para a preparação de um sal de ferro não irritante
no tratamento de anemias, caracterizado
por_.fater reagir um sal de ferro hidrosolúvel com um éter de carboxi-celulose, ou um polímero sintético não tdxiCo que consiste de uma resina de
permuta de caintes, de ácido carboxilico ou sulfônico.
lfm -total de 11 pontos.
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TE.RMO N9 115.047
- De 25 .de novembro de 1954
Requerente: Hermaon Goldeu
São Paulo.
Titulo: Original disposição em ela
fregão para pisos, paredes e outros
Mockflo de utilidade.

1 — Original disposição em estro*
gfla para pisos, earedes e outros caracteriza-se por ser constituído de um
pano ou tecido ( 1 ) de qualquer material adequado, .e com qualquer ma.
terial adequado, e com formato para
esfregar, lavar e enxugamento, e num
dos seus lados tem incorporado por
termosoldagem ou outra forma de fia
xação, um argola (2) ou ane l de
plástico ou antro material, cortada (3):
TERMO N" 110.9C3
num dos seus lados, dando assim rea
letiva elasticidade- à argola a fira
De -4 de junho de 1959
de que o anel não oscile no cabo do
Requerente: Walter Reiners -- Ale- escovão, r6do -ou outro em que adaptado, tem na face interna deste anel,
manha.
, várias saliências (4) que contateiara
Titulo: Dispositivo Autolgátice de l
a superfície do cabo; pelo fato de o
Comando mima Encarreteladeira.
anel envolver o' cabo do escovU. rã.
1 — Dispositivo automático de co- do ou outro, e o tecido se disppõe na
mando em máquina enecarreteladeira ou paprte inferior do dito • escovão. rôdo
espuladeira, com vários dispositivos ou outro. (Uni total de 3 pontos).
operadores, executando diferentes fases
operativas, euja atuação, c-,itancin se
torna necessária, é solicitada mediante
órgão examinadores de auscultadores a
TERMO N9 11.5,231
um membro de comando central, podendo por êste ser bloqueada ou liberada,
De 18 der julho de 195(.,
Caracterizado pelo fato de que, com o
membro de comando cooperam meios,
Requerente: Pichiney — Coruaaanie
destinados - a distinguir entre as Me- de Produits Chimiques et Electromea
rentes solícitações, e os quais iniciam tallurgiques — França. .
•
correspondentemente, fazes operativas
Pontos
caracteristicos
de:
"Processo
diferentes.
de ,• fabricação de produtos refratatios".,
Um total de 20 pontos.
1 — "Processo de fabricação de
prpodutos refratz:,rios-, caracterizado
por se aquecer, em meio inerte, à uma
114.827
TERMO
temperatura superior rt 400 graus Can.
agrados. unia pasta à base de kcirato
De 17 ,.14. novembro de 1959
de carbono obtda por mistura de
Requerente: Metalúrgica Berym LI- um composto solido. a base de li:dra.
to de carbono, com uni composcu 11.
Titulo: Dispositivo para eesligar as quído, formando argamassa. (Um tomitada — São Paulo. tal, de 16 pontos}.
rodas dia-hteiras de veículos rurais.
1 — Dispositivo para desligar as
rodas" dianteiras de veículos rura,s, caTERMO N° 115. z.t t
racterizado por compreender inicial-1
mente um disz-o de base, a sea aplicada
De 21 de julho de 1959
sôbre o cubo da roda. provido de uma
série. defuros passantes. dispostas em
Requerente: Alando Tavares Cora
circulo periférico, bem como desraode deiro Campo — São Paulo.'
abertura cirmiar central, ladeada par
nova série de furos intermediários ,.não,1 Titulo: Produção *de oxigénio quenpassaontes, abertura esta dotada de I te e humido para fins medicinais e
degrau. alargado extremo, contornada, inóttstriais — Modelo de utilidade.
por sua sua vez por canaletas
I — Apaprelho produtor de oilgè.
esféricas, prolongadas das ditos furos ii;c, quente e úmido para fins mediciinternuuLArios'.... (Um total de 5 pop. nais
e industriais constituido por mar.
eta)
. '1mita de pressão e caracterizado por
possuir canos fixados ao corpo do
aparêlo oferecendo entradas e sairia*
TERMO N e 114.888
Múltiplas ser provido de tubo os ,' tu- •
boa flexíveis para a condução da vaDe 18 de novembro de 1959 - por' útil, Ser provido de termostato
•
para . controle da temparatura desejaRequerente: lohanm Glockshober
da do vapor utiliaável, possuir uma
!,`ri!• tooax5a dupla ligando o aparelho à
São Paulo,
Tituro: Conexão fêmea de po:ietw foste fornecedora de oxigaio e posno para llquidificador — Mode° de' suir um registro anexado ao corpodo. aparelho 'para contróle deste gila,
utilidade.
ser, aparelhado com visor de uivei
I — Conexão fêmea de polattileno
d'ágtia.
, e ter abertura superior coai
para liquidificador, caracterizado por
possuir um corpo formado por dois ci- tampa pan, provisão' dos liqiiidos
lindros concêntricos unidos entre si eessárioe ao bom funcionamento
por meio de raios. (U mtotal de 4 -Vaporizador inhalador !para fin., me.?
,
dieinaia como reivindicado.
pontos) .
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- TERMO N° 115.259
De 27 de julho de 1959
Requerente: Denizá Freitas — São
Paulo,
Titulo: Nôvo tipo de acendedor
elétrico — Modelo de utilidade.
1 — Nôvo tipo de acendedor elétrico, constituído por um conjunto de
peças, caracterizado essencialmente por
possuir contacto elétrico formado por
mola aspirai, provida de anéis levemente achtados com aberturas circulares em tôda a extensão da formação
do contacto.
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lagem, à ação de elementos compressores, um básico fixo (berço) e outro
móvel supeprior regulável; pelo fato
ainda das bolas 2inalmente serem infladas no tamanho oficial mediante fedeamento era - pinças especiais que
posteriormente são imersas em água à
tempepeatura de 90 graus, durante alguns minutos. (Total de 3 pontos),

Abril de 19.o3

Em resumo, reivindicar-se como ponN9 117.449 — Privilégio de Intos característicos da invenção, os se- venção: Aperfeiçoamentos nas isu reguintes: -..._.
ferentes as estruturas para pisos .nos
1° --, Nôvo Modelo de calçado or- edifícios — Requerente: Societá -Aptopédico, caracterizado pelo fato de a plicazioni Quinina Antivibranti
sola interna, na. sua parte externa, ser "Saga" — 5..P. A. — Local estabeelevada, em forma de cunha, ocupando lecido; Itália.
Termo 117.776 — Privilégio de indois terços da superfície do calcanhar,
sendo que tale elevação se inicia \ na venção: Novo modelo de máquien de
extremidade interna do calcanhar e vai escrever --e. Requerente: Sperry Rand
aumenetando, gradativamente, até atin- Corporation — Data depositada para
TERMO N° 122.401
gir a extremidade oposta da parte ex- 14 de março de 1960.
Termo. 117.948 — Pise iegiu -de
- -De 2 de setembro de 1960
terna do calêanhar; caracterizado, aindispesitivo para
Privlégio de nvenção de: "Processe da, pelo fato de, sabre a sola externa invenção: Processo e
a confecção de artigo,. tdteis ', tais
ser
colocado
o
cabedal
e
seibre
esta
para a produção de corpos magnéticos
como colarinhos e novos aregos twx.
ser colocada a sola interna,
para baixas e altas freqüências".
teia assim obtidos — Requerente: SoTotal de 3 pontos.
- Frederico Rieger — Ribeiro . Pires —
TERMO N9 115.383
ciété Rhodiaceta.
Retificações
Estado de São Paulo.
1 — Processo papra a produção j Picam retificados Os pontos caracTermo 118.835 Para privilégio
De 30 de " julho de 1959
de corpos magnéticos para baixas e al- terísticos publicados em 7 de março de invenção: Aperfeiçoamentos introRequerente: Marduque Silva e A
tas tensões, notadamente ides ou mag - de 1963, por terem saído com incdr- duzidos em aparelhos siara leitura de
temi° Cantadori — São Paulo.
netos permanentes, caracterizado pelo reçõeS.
microfilmes — Regus.rente: Eveline
Titulo: Nôvo tipo de plug auto- fato de se partir, como componentes, I
Germaine. Gayraud Hemery — Data
Termo.s:
mático de segurança Modelo de de minérios que são tratados e utilidepositada . para: 25 de abril de '1960.
1‘19 85.549 — Privilégio de Invenção
zados diretamente sem sua redução a
utilidade.
Termo 119.539 — Privilégio de In1 — Nevo tipo de plug -automátco metais, de modo a resultarem corpos — Processo e Dispositivo - para a venção: Purificação de tetraacloreto de
Produção
de
Hidretos
de
Dialquilade segurança, constituído por uma car- de natureza cerâmica. (Total de 4
carbono — Requerente: F. M. C.
lumlnio
De Alumínio.
caça de plástico ou de qualquer ou- I portos)
Corporation --- Local estabelecido:
Requerente: Karl Ziegler — Total Estados Unidos da América do Norte.
tro material equivalente, caracterizado
de pontos: 23 reivindicações.
pelo fato do dispositivo automático Co
— Privilégio de , N9 94.045 — Privilégio de Invenção • Termo 119.865
TERMO 1‘19 111.602
plug absorver caloria e desligando o
— Fõrno para Curvar Vidro Plano invenção: - Processo de extração de
circulo elétrico.
De 31 de julho de 1962
— Requerente: Pittsburgh Plate Glass pós metálicos, principalmente de: pó
Privilégio de Invenção — eNievo Company. .
de ferro, de minérios Requereute:
Dispositivo para fins Didáticos, Jogos,
N9 99.980 — Privilégio de Inven- Stefan Tudjá — Local estabelecido:
TERMO N° 119.743
Passatempos . e outros».
ção — Processo de Preparação de Estado da Guanabara.
De 27 de maio de 1960
Mário Leopoldo de Queirós Mattoso Polipropilenos Cristalinos e Catali- . Termo .119.936 -- Privilégio de
zador para este fim — Requerente: invenção: Processo para produzir ' uma
Requerente: Oscar Manuel Calluso, da Silveira — São Paulo.
1 — Nôvo dispositivo para
- fins di- Union Chimique Belge S. A. — To- costura de duplo pesponto, e máquina
Santiago Antônio Calluso e Luiz Padáticos, jogos, passatempos e outros, tal de Palitos: 12-reivindicações.
blo Calluso — Argentina.
de . costura, própr ia para executar o
caracterizado por compreender inicialNQ 103.669 — Privilégio de Inven- processo — Reque:en,e: Otto ' JepamorTitulo: Aperfeiçoamentos em
tecedores e estabilizadores hidráulicos mente uma caixa-esteijo, provida de ção — Processo para a Fabricação de pener e Otto Jeppener — Local estampa superior, e dotada internamente Novos Oxazoi.s — Requerente: • Ciba tabelecido: Alemanies.
mono-cilíndricos;
de
uma armação ou chassos abrangen- Société Anonyme — Ciba AktiengeAperfeiçoamentos
e
amortecet—
1
Termo 130.926 — Priselégio de indo-lhe
quasi todo o espaço interno, dei- sellschaf t — Local; Suiça.
dores e estabilizadores hidrâulicamente
N9 103.398 — Privilégio de Inven- venção: Aparelho de crome erapu —
xando
.
livres
apenas
dois
alojamtnetos
.
Monocilindricos caracterizados pelo fação Processo de - Obtenção de
to de que a respectiva tampa é pro- transversais extremos, superior e infe- NC•vo Antifungio — Requerente: Les Requerente: Dalila Pereisa Szyszka.
Fica retificado o primeiro ponto.
longada, na sua zona no interior do rior, em cada alojamento estando dis- Laboratories Français de Chimiote1 — Aparelho de cromoterapia, cacilindro, de maneira substancialmente postas duas bobinas, as superiores so- rapie — Local: França.
N9. 110.050 — Privilégio de In:- racterizado por possuir um tubo refleônica envolvendo essa tampa oi haste lidárias em - teimo ele um eixo transvermóvel e servindo a mesma de assento, sal, avançado para fora da caixa e venção — Lâmina Composta de Pa- tor, com uma lâmpada de 150 \V. é
na base do mencionado prolongamen- proviod de uma manivela ou botão ex- pel Estirável Revestido com Plástico um radiador de ondas cromoterápicas
tremo de comando, e as inferiores disRequerente: Clupak Inc. — Data com sete orificios caloridos por onde
to, para uma das extremidades de une versei, corx ou sem botão extremo e depositada para: 28 de abril de 1959. passam as ondas chore magnéticas.
membro elástico cuja "Outra extremi- postas livres ou selidárias a eixo transdade envolve um colar constitutivo do versal, com ou sem botão extremo e . NQ 106.673 — Privilégio de InvenTermo 110.130 — Privilégio de
ção — Processo de Preparação de invenção: Novo tipo de parafusoecorprolongamento de uma das faces de externo.
Novos Derivados — Héterociclicos de
uma arruela, deslocàvelmente disposta
Seguem ma:s 3 pontos earacteristi- Hidrazina — Requerente: F. Hoff- tante — Requereste: Iniestr ia de Pana referida haste, que apresenta, na cos.
mann La Roche Cie. Société Ano- rafusos Mafri S.A. — Local estabelesua face oposta uma configuração
cido em S. Paulo. — Fi sa retificado
nyme — Local estabe ieeido: Suiça.
Curva. (Um total de 2 pontos) .
trela o ponto.
TERMO N° . 142.825
- N 108.918 — Privilégio de Invenção — A p erfeiçoamentos em RabeDee 10 de setembro de 1962
1 — Novo tipo de purefeso cortas para Arpões — Requerente:
TERMO No 131.842
Requerente: Rinaldo Victor de La- Eduardo Lima Castro. Final do tante. apresentando haste com rosca
mare — Estado da Guanebara.
De 22 de junho de 11961
ponto fica retificado: Recartilhada qualquer desejada e. com cabeça de
Título: Nôvo Modelo "de Calçado e de um conjunto de arruelas nas tipo usual qualquer, caracterizado pelo
Titulo: Processo .e dispositivo me- Ortopédico (pé primados' ) — Modelo quãis o eixo se introduz e a seguir fato de que a citada rosca se apresentenicos para obtenção de bolas plás- de Utilidade.
são c-oin-firlinfdas pela referida porca. ta com interrupções dete-minadas , por
ticas em gerale especialsarete bolas de
— Nósio modêlo de calçado ortsl,. 110.054 — Modêlo de Utilidade canais, que percorrem tôda a extensão
ping -pong
topédico, caracterizado pelo fato de a — NOVO
da haste. Segundo linhas helicoidais
Requerente: Ângelo Frasson — Mo- sola interna, na sua parte interna, ser lha Hi g e Original Modelo de Toa- de passo considerável,,
iênica
e
Meios
de
Retê-la
delo industrial.
eleveda, em forma de cunha, a partir Con venientemente — Requerente:
Termo 109.622 --- Modelo de uti19 — "Processo e dispositivo mecâ- de dois terços da _metade direita do João Baptista Reimão Netlo — Local
lidade: Novo modelo de leiedra -nicos para obtenção de bolas 'plásticas calcanhar, sendo que tal elevação vai es tabelecido: São Paul(
Requerente: Francisco Mina — teclo
em geral, especialmente eolas de piug- aumentando gradativamente até atingir
N9 114.551 — Modelo de Utilidade pot to fica retificado.
—
pong", caracterizado essencialmente a altura máxima na extremidade' oposta;
Neévo Revestimento para Estojos
pelo fato dos discos de celuloide que caracterizado ainda pelo fato de sôbre — Requerente: Inchistria, e Comércio
1 — Novo modee, de leiteira, ca--:
configuram as bolas, serem popstos em a sola exeterna ser colocado o cabedal Pirotécnico chinnici Limitada — racterizado pelo fato de em material •
LOcal
São Paulo.
sobre este ser colocada, então, a
plástico ou similar, o corpo comum
imerssão, pór um prazo nunca inferior
Fica retificado todo o ponto: ._
a setenta horas, à temperatura min- sola interna.
cilíndrico terminar seoeriormentepor
- 1 — N—vo revestimento para esto- uma borda exteriormente rcbirvada e .
bente num banho ou selução de ace- , Total de 3 pontos,
jos, caracterizado peO fato de con- que se projeto angularmente de molde
tona na água, a quinze per centc; pelo
sistir na impregnação do estSjos, a preporcionar bordos para a Projee
fato ainda dos discos amolecidos, após
tanto em sua superffõle interna corno cão externa que contém o rasgo de
;a imersão, serem repuxados, configuTERMO N° 142.826
na externa, por camada inicial de escoamento, dito rasgo iniciando=se em
tendo hemisfereseede bordas macho e
De 10 de- setembro de 1962
tinta colante, sôbre a qual é pulvehendsferas de bordas fêmea, posteriormetade da altura da ieeeere e dita
Rinaldo Vietor de Lamare e Antonio rizado, por corrente de ar. pó de projeção externa da , eltPira de esmente secas em estufas até o enrijenylon, seda.' veludo ou similar. "
.
g
sgringnero
—
Rio
de
janeiro.
cimento adequado, e unidas 'por meio
N9 115.527 — Modelo de Utilidade pessura reduzida ede me'cle ã propor.;
Nów; Modelo de Calçado Ortopedis
'de cola de mod a configurarem a bola:
Nôvo tipo de filtro de "ar'' para rionar seu alojamento em rasgos de
pelo fato ainda das bolas serem sub- co (Tihia vara) — Patente.. de Modelo motor de explosão Reouerente: outras leiteiras idênticas, propiciando ,
metidas, para manter a tendo de co- de Utilidade.
Carlos Declovanni.
o 'empilhamento.
1
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rabtleaetto falta di fusordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da . publIcatito começará a
*uru a prazo da O ttlas para o deferimento do pedido. Durante ésse praso poderão apresentar suai oposições ao Departamento
luckroal da Propelida' ladatstrial exple/se que se julparent preYuctieados Dom a eonossao do Mis*. requenta°
Termo n° 569.452, de 13-12-1962
Fábrica Inbra S. A., IndUstrais
Químicas
São Paulo
V IN 00

l

•

-

ndástria Brasileara.

Termo n° 569.453, de 13-12-1962
Fábrica Inbra S. A.; Inclustrais
Químicas
São Paulo
Classe 31
Tendas, lonas, correias de tóda espécie,
cordoalha e barbante. Materiais de vedação e mangueiras a saber: anéis de
vedação, arruelas de borracha, de cortiça, de couro e de fibra vulcanizada,
barbante de amianto e de algodão, barracas de campanha, betume para vidraceiros, bolas para válvulas, buchas,
círculos de borracha para potes, cordas
de algodão, correias de transmissão
cabos, calabres, cordoalhas, diafrag.
mas, enxarcias, flanges, gachetas de
algodão, anulares, des asbestos, de corda, de arame, de borracha, de couo,
de estopa, de folha e de plumbagina,
juntas para vedação, liquidos de re,.
chear madeira, lona, mangotes, mangueiras, massas para calafetar, massas para
vidros, molas par vedção, 'vens, pnos
oleatizados, rolhas, tampões, tubos de
jato,,tubos e tubulações para vedação,
uniões de boido e de flanges e válvulas
de vedação, tubos para -radiador

•
• Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
Plástico e de nylon; Recipientes fabricalos de material plástico, revestimento confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material p lástico para
baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas. cestas • para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cataichos, codores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de plástico
paar seavetes, caixinhas de plástico
Termo n° 569.454, de 13-12.1962
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
Fábrica Inbra S. A., Industrais
garfinhos de plástico para sorvetes, for,.
Químicas
rainhas de plástico para sorvetes, discos
de mesa, estojos, estojos para óculos,
São Paulo
embalagens de material plást.co, emba- •
Classe 19
lagens de material plástico para sorve-. fogos, brinquedos, artigos desportivos
tes, estojos para objetos, espumas de passatempos, a saber: álbuns para r a
nylon, esteiras, enfeites rara automó-cortaem,viõsuoóe
veis, massas and-ri:idos, escondores de aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonepratos, funis, formas para doces, fitas cos, baralhos de cartas, bolas para
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos todos os esportes, brinquedos em forma
para bolsas, facas, guarnições, guarni. de animais, balões de-brinquedo, bilhações para chupetas e mamadeiras, guar res, brinquedos mecânicos, brinquedos
nições para porta-blocos, auarnições em forma de instrumentos musicais,
para liquidificadores e para batedeiras brinquedos em forma de armar, brinde frutas e legumes, guarnições de ma - quedos de borracha colo% ou sena assoteria! plástico para utensílios e objetos, vio, carrinhos,, carrocinhas, caminhões,
guarnições para bolsas, garfos, galerias cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para cortinas, jarros, laminados plás- - para esporte, cartões para !Oto, casiticos, lancheiras, mantegueiras, malas, nhas de brinquedo, casinhas de armar,
orinóis, prendedores de roupas. punido-- cadeiras de brinquedo, carteiras e enres para móveis, pires, pratas. palitei- velopes com fõlhds para recortar e
tos. pás de cosinlia, pedras pontes arti- atoar, calçados para bonecos, cordas
ficiais, porta-pão, pulseiras para reló. para pular, clavinas para tiro ao alvo
aios, protetores para documentos, pua copos de dados, caixinhas de música,
xadores de água para uso doméstico, dados, dardos, discos, dominós, espinporta-copos, porta-níqueis, porta-notas, gardas de brinquedo, espingardas de
porta-documentos, placas, rebites roa- vento, estaquinhas para jogar, enigmas
nhas recipientes, suportes, .supoi tas para engenhos de guerra de brinquedo, ler
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, vinhos de engomar, ferramentas: para
tubos para ampolas, tubos para serin- crianças, figuras de aves e animais,
gas, travessas, tipos de material plás- figuras para Mo de xadrez, fogões e
tico, sacolas, sacos, saquinhas vasilha- fogãoz'nias de tainquedos, logos de
/Meai para acondicionamento, vasos, x1,- futebol de mesa, toelheiras p ara esporte,
caras, colas a frio e colas não incluídos ganchos pdra Pesca. guisos para crisnem outras classes, para borracha, para ças. haire-as
isc.s artificiais
cortumes, para marcineiros, para sa p a- parr pasca, jogos de damas, Jogos de
teiror para vidros, pasta ac.es.va
i ;
p ara dominó, jogos de raquete, linhas Para
correias, pasta e pedras para afiar pesca. !arras para box, para esgrima,
esmeril em pedra, em pó, em disco, para Jogador de soco. máscaras camaem pasta para afiar, moer e, desgastar, valescas, mesas de bilhar, de campista,
rebolos, adesivos para tacos, adesivos de roleta, de xadrez. mobilias de brinpara ladrilhos a adesivos para azulejos, quedo, miniaturas de utensílios domésanéis, raraetéis para tecelagem e guar- ticos. patins. patinetes, piões, petecas.
nições de matarial plástico para inclas- planquetas para ginástica, peças de
tria testa, colas usadas nas indástriás !o g os de damas dominó e xadrez, pelo .de calçados
• tas, pianos e outros instrumentos inusi-

•

cais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças eta forma de armar,
raquetes, redes e.2 pasca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver oe
brinquedo, soldadinhos de chumbo, taboleiaos para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tatnburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias
férreas para brinquedos, varas paFa
pesca, vagonetes e zepeans
Termo n '569.455, de 13-12-1962
Tilápia S. A. Pisicultura, Produtos
Alimentícios
São Paulo

'711dastria
Classe 41
Alcachofras, aletria,, albo, aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
arroz, atum, áveia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão. camarão, canela
em pau e em pó, cacau,' carnes, ehá,
caramelos, • chocolatcs, confeitos, cravo,
ci reais, cominho crema de leite, cremes
alimentícios, croctutes, compo‘as, can.
g • ca, coalhadas, castanha, cebola condi..
mentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê, doc as, doces de liatas, espinafre, essências alimentares, em..
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cris.
taliZadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico. aalatina,
goiabada, geleias, herva duce, :uma
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimentícias, mariscos, manteiga;
margarina, marmelada teararrAn, massa de tomate, mel e melado, naate, mas.
sas para , mingaus, molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudinm, pickles, peixes, presuntos, patês, e petit-ois . pastilha., patLeas,
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salines, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, karta‘ nasa
mento de animais e aves, sorrõea, tomeicinho; vinagre

Termo n 9 569.459, de 13-12-1962
Francisco Armando Marchese
São Paulo

ESCRITOR) CONTAI:31k,
MARCHESE
SÃO PAULO,
. Classe 33
Titulo
Térmo n" 569.459, de 13-12-1962
Francisco Armando Marcbese
São Paulo
Classe 33
Titulo
Termo n° 569.460, de 13-12-1962
jamartirt Comércio Indústrias e
Importação Limitada
São Paulo

ton ta uno yr,..4n,pluotorm-erm
r-1111•MINII~ ;

aleenanami
•••-s,nn••nnn•••

Classe 1
Para distinguir: Massa plástica pari
soldas era metais, de origem auimica
Termo n° 569.461, de 13-12-1962
Thomaz Garcia
SN; Grand edo Sul

Indústria Brasileira

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmaceatico, indicado como medicação Hepato.
biliares

Termo n° 569.462, de 13-12-1962
Laboratório Loubet de Produtos
Farmacêuticos Limitada
São Paulo

Térmo n" 569.456, de 13-12-1962
Panificadora Santo André Limitada
São Paulo

SANTO AIltRÈ
Santo André,- Est..
de S.Paulo
. Classe 41
Para distinguir: Paniçicadoaa

indústria

Brasileira

Classe 3
Para distinguir: Uni produto farinadotico indimlo no tratamento das tráqueo-

bronquites
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Têxrao n° 569.463, de 13-12-1962
Falido José Inbar
F,stado da Guanabara

--/FELICIO JABUR

Abril de 19.53i

Têrnio n° 569.469, de 13-12-1962
Carvalha Leite, Medicamentos S. A.
•

Para

PRORROGAÇÃO

À1/4

OganizãoJuridiC
mobliiáriae Contábjli

Térmo n° 569.473, de 13-12-1962
Laboratório Químico Farmacêutico
Votos Limitada
Estado da Guanabara

deo *1•••

&

••n14.4.

4•

Têrmo n° 569.479, de 13-12-1962
Boutique de Modas La Rouge Limitada
Estado da Guanabara
•

• 0440444,4 : 1
•
P~1.1.,10.101. onelal /14
uy.•• rommiu. 4.4
404,M 44. 4.1•,144oied. 4.•4,

Classe ,33
Titulo

A. GAllONI

Classe 3
Para distinguir: Preparados ~a.—
• e farmacêuticos

4411,

44440,4,4•4
44,• ••••••
44044.4 the
•

Termo n° 569.478, de ' 13-12-1962
A. Gazzoni
Cia,
Itália

.~—•••-•44.•••••n•4
eady* 4.1..e.
••••• • • ••• •
nr.

•T'érmo n° 569.464, de 13-12-1962
Falido José labur
a
Estado da Guanabara

I1EGISIW°

La Rose Kougt.
a.aus.
iNDUSTRIA BRASILEIRA

JABUR;
Organização Juriciicai

,Imoiliária e Contábil
Classe 33
Titulo

7.10

Tês mo n° 569.465, de 13-12-1962
Gil Aguillar Janeiro
Estado do Rio de Janeiro

;Casa Gil Tintas Ferragens
IVIaterials de Construção Ltda.
Nome Comercial
Têrmo n° 569.466, de •13-12-1962
itacy Oliveira Silva Santos
Estado do Rio de Janeiro

Eletronica.,
São Mateus Ltda.

Classe 3
.
Para distinguir: Elixires, tónicos, xaropes, emplastros, sabonetes medicinais,
Classe 3
vinhos medicinais e reconstituintes, prePara distinguir: Um preparad ofarma
parados quimicos, preparados em com• céutica, indicado no tratamento da
primidos, pílulas e cápsulas, tudo de
diabete
sua fabriaação e comércio
Têm° n° 569.470, de 13-12-1962
I
Tèrmo a' 569. 475, de 13-12-1962 r
Irmaos ScrivantP
Laboratório Químico Farmacêutico
São Paulo
Varas Limitada
Estado da Guanabara

Classe 36
Artigos de vestuários, roupas feita;
semi-confeccionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e crianças, a
saber: Agasalhos feitos de peles nata.
tais ou artificiais, anáguas, aventais,
batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, consinações, casacões, capotes, calças, calça-salas,61=a
los, cintos, cintas, camisas, camiseta;
calções, cartqlas, coletes, corpinhos, cem
roulas, cuecas, colarinhos, cueiros. ehar
imen fitzsa rataranaaaai
péus: dolmans: echarpes, estolas: fardam
mentos; gorros. galochas. gravatas,
, PRORROGAÇÃO
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas: len*
ços, legues, lençaria, ligas, librés, lind
guies; mantas, meias: palas, paletó;
pantufas, pijamas. peignoirs, punhos,
peitos e Peitilhos para camisas, pelaria
leutilatn• Crasileira
nes, polainas, ponchas, pullovers: qui.
monos. quepis; regalos, robe de chambre, roupas de brim para o trabalho,
Clas.se 41
roupas feitas para crianças. roupões .de
banho: saias, sapatos, sandálias, zoila
Para t'aiatinguir: Balas, bombons, toffee
déos, shorts, sungas, slacks, suciares,
ciain sabor frambozza
ELIXIII914
•
suspensórios, soutiens, sobratudos; um.
••• 44,, Guiei:anui
rio "(tez E ropre
les, ternos, toucas, tailleurs. turbantess
Térsno n° 569.471, de 13-12-1962
'r.- ii,,kwi. 71.--x:).235v •
uniformes, uniformes para empragadasi
João Medeiros San Martins,
sa¡ex :sopilsart
•
Rio Grande do Sul
Tarmo n° 569.480, de 13-12-1962
" Classe 3
Incisi — Instrumentos Musicais a
Para distinguir: Preparado farinaceuta•
Percursão e Ritmo Limitada
co de sua fabricação e comércio
Estado da Guanabara
4444 .0111•

Térmo n° 569.477, d e1.3-12-1962
Samica Société Das Applications Du

Mica

Nome Comerciai
Têrmo n° 469.467, de 13-124962
akfronso Henriques de Lima Barreto
Estado do Rio de Janeiro

Labora:teria de Analises Clinica
São João Ltdt.
•

Nome Ca-arrcial
•

Têrtno n° 569.468 ,de 13-12-1962
Rraga ea Azevedo Limitada
F.stado da Guanabara

França
X Indústria

Firasileira

SAPASOA

Classe 9
Para distinguir: Instrumentos wuraaaab
Classe 28
Tann° a' 569.481, de 13-12-1962
Para distinguir: Carnotas de pessegos,
Para
distinduir:
Composição a base de
Ferlan,. Representações Limitada
laranja, figo, abacaxi, ameixa, maça,
mica em forma de varas, de tubos, de
Estado da Guanabara
para e caja
folhas ou de placas
•
Prorrogação
Têrmo n° 56.472, de 13-12-1962
Ferreira, Irmão e Cia.
Térmo n 9 569.476, de,13-12-1962
Rio Grande -da Sal
G1useppe Rani
Itália
Classe 41

PERSOL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: Cimento
Tèrrno'n • 569.182, de 13-12-1962
Ferlan, Representações Limitada
Estado da Guanabarr ' •

ILX18.1141.

••

•Itrit.).-:

araSsé 6
'
•
• I) eia geral
aura distinguir; 'calçados

Para distinguir: óculos protetores ou a nriWiiumsErri..COPA L1'DI..4
a
. • Classe
a • , 41
4eulos ou anteparos destinados a apra, - •
•
. " ,
Pára
astinguir: ,ç4n2potas de pessego, teger os olhos contra excesso de
•
.•
perra abacaxi, 'figo, ,goiaba, morango
dada
•
Nome Comercial
•

-
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- Ténno n° 569.483, de 13-12-1962
Edifício Cajuti
Estado da Guanabara

Edifício Giuti
Classe 33
Titulo

grades, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação, luvas de junção, chapas
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
para Sarros ou armações para
construções
Termo 569.488, de 13-12-1962
Lojas • IF" Limitada
São Paulo

0,

inclus&aFalle'lra

Classe 35
Artigos da classe

Classe 47
. Para distinguir: Graxas para lubrificação de matrizes

Termo n° 569.489, de 13-12-1962
Lojas "IF" Limitada
São Paulo
Classe 48
Artigos da classe

• ULISTAIL

Termo n° 569.490, de 13-12-1962
afamando Martinelli
Paulo

Martinefli

Industrie. Brastlfirs

Classe 47
Para distinguir: Graxas para lubrifiacçâo de matrizes
Térmo n° 569.486, de'13-12-1962
Anta Posto Nossa Senhora da
Aparecida Limitada
São Paulo
alOSSA SENHORA ,
Ir> DA APARECIDA .1
lIndustria
Classe 47

Indústria Brasileira
a

— Classe 41
Artigos da classe

Termo n° 569.491, de 13 12-1962
Myrurgia S. A.
Espanha
!PRORROGAÇÃO
__

MYRURCIA.

Para distinguir: — Combustivels, lubrificantes, substâncias e produtos destinados a iluminação e ao aquecimento:
Alcool-motor, carvão a gás, hidrocarbotetos. gás metano, butano e propano,
gás engarrafado. gás liquefeitos, gasolina, graxas lubrificantes,' óleos combustIveis. óleos lubrificantes, óleos destinados a iluminação e ao aquecimento,
óleos para amortecedores, Petróleos e
querosene

Classe 2
Para distinguir: Substâncias .quirnicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fias aanitarios

Térrno n° 569..487, de 13-12-1962
Fábrica de Blocos e Artefatos de
Cimento "Vila Lygia" Ltda,
São Paulo

MYRURGIA

- I' VILA LYG aa,
çízi(lx1 t ri e:4
Brasileira

de 1963 1171

Termo n° 569.500, de 13-12-1962
El' Toledo Piza
São Paulo

PRORROGAÇÃO

MYRURGIA
Classe 39
Para distinguir: Artefatos
e guta percha
Prorrogação

de

borracha

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário*
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babe.
PRORROGAÇÃO
doures, bonés, capacetes, cartolas, caras
puças, casacão coletes, capas. chalea
cachecofs. calcados., zhapéus, "-intua
cintas, combinações. corpinhos, calçai
de senhoras e de crianças, calções, cala
ças, camisas, camisolas, camisetas, cose*
cas ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,
casacos, chinelos, dominais. echarpes:
fantasias, fardas para maitarese
grais fraldas, galochas, gravatas, gota
ma lagos de lingerie, jaquetas; icones,'
luvas, ligas, lenços, man*os. meies,
•
maiôs. mantas, mandrião, tadurilhas: pso
letós, palas, penhoar, pulover. pelerinas.
Classe 43
-peugas, pouches. polainas, pijamas: pts.
Para distinguir: Refrescos e aguas natu- dm!. perneiras. quanonos, regalos,
rais e artificiais, usadas como bebidas robe de chamara roupão, sobretudos,
Prorrogação
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters, shorts. sungas, stolas, tono
Tarmo -ri° 569.496, de 13-12-1962
któs palas. penhoar, pulover, pelerinas.
My'rurgia S. A
ternos. uniformes e vestidos
Espanha
Classe 2
Térmo n° 5a9.501, de 13-12-1962
Para distinguir: Sabstâncias quimicas
Margartt Lillian Shorto
Pernambuco
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitarios
Prorrogação
Termo n° 569.495, de 13-12-1962
Myrurgia S. A.
Espanha

t ria Botaileiroo

Tênno n° 569.485, de 13-12-1962
Gori fj Bueno Limitada
-•
São Paulo

Taram n° 569.494, de 13-12-1962
Myrurgia S. A.
Espanha

a°

'armo 9 569.484, de 13-12-1962
Bueno Limitada
Gari
São Paulo

Abril

Têrmo n° 569.492, de 13-12-1962
Myrurgia S. A.
Espanha
PRORROGACÃO,

Classe 46
Para distinguir: Velas. fosforos, sabão
comum e detergentes, amido, anil e preparações para lavanderia e para conservar e polir
Taamo n° 569.493, de 13-12-1962
Myrurgia S. A.
Espanha

Tétano n° 569.497, de 13-12-1962
Myrurgia
A.
Espanha

SACY

fredústria Brasileira
°RO RROGAÇÃO
• nCBRUJO DE

stliLLA
_-_--_--,

Classe 43
Para distinguir: Sucos de frutas, não
fermentados, guarani.) e bebidas mitiga
rantes em geral não alcoolicas
.

Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha
Termo n° 569.502, de 13-12-1962
e guta percha
"Plexon", Comercial e Industrial Ltda
Prorrogação
São Paulo
Tarrno n° 569.498, de 13-12-1962
Myrurgia S. A.
Espanha -

• . .

'PRORROGAÇÃO
•

EIRBRU J O DE StlItLk

Classe 2 a
Para distinguir: Substâncias químicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veteriaária e pesa fins sanitários •
Prorro laçáo

MD. BRAS:LEIRA

elasae 16
Classe 11
Para distinguir: — Os seguintes mate-.
Artigos
da classe
riais para construções e decorações:
PRORROGAÇÃO
Produtos de base esfanico. material
Têm° n° 5a9.503, de 13-12-1962
Tê;liso na 569.499. de 13-12-1962
isolante contra frio e calor tijolo,
"Plexon", Comercial e Industrial Ltda.
Myrurgia
S.
A.
produtos para tornar impermeabilizantes
São Paulo
Espanha
as araamassas de cimento e cal hidráuClasse 21
lica, tubos para concreto, argila, areia.
Artigos da classe
pedregulho. gesso, estuque chapas iso•Termo n° 5t:aa.574, de 13-12-1962
lantes, placas para pavimentação, te"Piayan", Comercial e Industrial Ucin
"RORROGAÇÃ4 •
lhas, estacas. cal. telas de metal perto
São Paulo
tonatrucões . postes de concreto, cimen
• MADERKS DE Ofrarrit
to, peças ornamentais de cimento ou
Classe 28
Artigos da classe
gesso 'para tetos e paredes, lamelas de
metal. madeirai para construções, solei.
Taamo n° 560 5;',8, de 13-12-1962
Paz para portas, vigamentos e caibros,
Vima", Cornasaad e Industrial Lida,
Clases 3S
Classe 39
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
São Paulo
/anelas. batentes, colunas; balaustres Para : distinguir: . Artefatos de borradm diara distingair: Arte t-atos •le borracha
e tufa percha
Classe 31
e guta percha
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas. • •:
;
Prorrogação
Artigos' àa ClaiS.
Prorrogação,
forros. lambris,. frisos portas: portõea.

1

—

i•

..111.11a
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Térmo a' 569.514. de 13-12-1962
Atacrity Fernandes oFnseca
Estado da Guanabara
ti

Termo n° 569.506, de 13-12-1962
"Plexon", Comercial e Industrial Ltda.
São Paulo
Classe 34
Artigos dá classe

Priviiést
.

Termo n° 569.507, de 13-12-1962
"Plexen", Comei-dal e Industrial Ltda.
São Paulo
Classe 35
• Artigos da classe

Classe 36
Para distinguir! Calçados em geral

r*.•n

Urra° n° 569.508, d e13-12-1962
"Plexon" Comedia e Industrial Ltda.
São Paulo

•

"

11,•n••n••.

PLEXON COMERCIAL
E INDUSTRK LUA
-

.

Nome Comercial

Termo n° 569.509, de 13-12-1962'
"Ptexon" Comerei/a e Industrial Ltda.
São Paulo

n° 569.515, de 13-12-1962
Aracaty Fernandes Fonseca
Estado da Guanabara

TilT11/0

ahrto
Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral
Térnio n° 569.516, de 13-12-1962
Protécnica Engenharia Limitada
Estado da Guanabara

glquinha. conservas alimentIclas, doces,
drops, tigada, frutas, frutas secas, frutas
em caldas, frutas cristalizadas e frutas
compotas. féculas. figo, fermento, farinhas, fava, farelo, Suba, gomas para
mascar, geléias, goiabada, gorduras.
grão de bico, glacês, glicose, baunilha,
extrato para doces, extrato de tomaete.
ervilhas,- enxova, extrato de carne, fiocos. essência. para balass doces • alimentas. gelatinas, grnuloãs. herva-doce,
línguas, linguiças, leite, lombo, leite
condensado, leite em p6, legumes, lentilhas, lagosta. mel, mortadelas. marmeladas, manteiga, mostarda, marisco.
moluscos, molhos, margarinas, massas
alimentas,, massas de toma" Melado.
milho, nos-moscada, oleas comestiveis.
ostras, paios. pessegada, peixes, pescacoa; peças teatrais e cinematográficas
da. pickles, patês. pastilhas, pós para
pudins, pralinês, pães, pimenta, presunteos, polvilho, queijos, quirera de milho: rações balanceadas, requeijão, roscas, angii, salames, semolina de trigo,
topas enlatadas. sucos de trutas, salsichas, sal, toucinho, tremoços.- trigo,
torta, torrões, torradas, tâmaras,
tapiocas, vinagre e xarque

•

Abril de1..9.53

ladas, manteiga, mostarda, marisco,
moluscos, molhos, margarinas, massa
ahmenticias, massas de tomate, meladd,
milho, nos-moscada, óleos cornestIvelil,
ostras, paios, pessegada, peixes, pesca.,
da. pickles, patês, pastilhas, pós parti
pudins, pralinés, pães, pimenta, presunteos, polvilho, queijos, quirera de mia
lho, rações balanceadas, requeijão, ro3cas, angu, sabates, semolina de trigo,
sopas enlatadas, sucos de frutas. salsichas, sal, toucinho, tremoços, trigo,
torta, torrões, torradas, tâmaras,
tapiocas, vinagre e xarque
Termo n° 569.521, de 13-12-1962
Renê Brulhart
Estado da Guanabara
Classe 42
Aguardente pura ou composta, aperitta
vo, aniz, biter, brandi, cerveja. conhaa
que destilado ou não, fernet, genebra,
rn
in
gl'
n t, lichina,
rchour, suco dSeétafrini
i ltPlin
as ecshpe'uina
Pin
Ptes,
e.9
r
vinho, vinho quinado e uisque .
Têrmo n° 569.522, de 13-12-1962
René Brulhart
Estado da Guanabara
Classe .43
Para distinguir: Guaraná, gazosa, agua
tônica, água mineral, xaropes para refrescos, sucos e siamos de frutas, bebidas espumantes sem álcool, bebidas não
alcoolicas e refrigerantes

Termo n° 569.518, de 13-12-1962
René Brulhart
Estado da Guanabara
Classe 42
I. BRASILEIRA
Aguardente pura ou composta, aperiti
inaus.
nrasneira
vo, aniz, bitcr, brandi, cerveja, conha,
Têrmo n° 669.523. de 13-12-1962
que destilado ou não, fernet, genebra,
René Brulhart
Classe 34
gin, licor, kimel, sétar, punche, pipera
Estado da Guanabara
Classe 16
Artigos da classe
cnint,
rhum,
suco
de
frutas
espumantes,
Para distinguir: — Os seguintes matevinho, vinho quinado e uisque
Termo n° 569.510. de 13-12-1962
riais para construções e decorações:
"Plexon" Comenda e Industrial Ltda. Produtos de base astaltico, material
Têrma n° 569.519, de 13-12-1962
São Paulo
Isolante contra frio e calor tijolos,
René Brulhart
produtos para tornar impermeabilizantes
Estado da Guanabara
Classes: 33 — 41 — 11 — 43 —
as argamassas de cimento e cal hidráu• Classe 43
Titulo
lica, tubos para concreto, argila, areia, Para distinguir; Guaraná, gazosa, agua
pedregulho, gesso; estuque. chapas iso- tônica, água mineral, xaropes para rec
Têrmo n° 569.524, de 13-12-1962
lantes, placas para pavimentação, te- frescos, sucos e sumos de frutas, bebiD. Brandão & Cia.
lhas, estacas, cal. telas de metal perta das espuipantes sem álcool, bebidas não
Pernambuco
IND. BRASILEIRA
construções, postes de concreto, cimenalcoolicas e refrigerantes
to, peças ornamentais de cimento ou
Têrmo n° 569.520, de 13-12-1962
gesso para tetos e paredes, lamelas de
Classe 34
René Brulhart
metal, madeiras para construções, soleiArtigos da classe
Estado da Guanabara
ras para portas, vigameraos e caibros,
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas,
Termo n° 569.511, de 13-12-1962
janelas, batentes, colunas, balaustres
Panificadora São Roque Limitada
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas
Pernambuco
forros, lambris, frisos, portas, portões,
grades, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação, luvas de it11200: chapas
Panificadora
indústria) Brasileira
para coberturas, corrimão, estruturas
São Roque Limitada ; metálicas, grades ou telas de arame
para •arros ou armações para
Classe 41
construções
Nome Comercial
Amêndoas, araruta, alpiste, avelã, amiTêrn,o n° 569.517, de 13-12-1962
do, ameixas, azeites. amicar, azeitonas,
Tarmo n° 569.512, de 13-12-1962
René 8,ulhart
aveia, atum, amendoim, alhos, batas,
Panificadora São Roque Limitada
Estado da Guanabara!
bombons, biscoito!, bolachas, batatas,
Pernambuco
bananada, bolos, bacalhau, banha, caClasse 3
nela, chouriço, chocolates, caramelos,
Artigos da classe
coalhada, camarão, carnes, carne de
Tèrmo n° 569.525, de 13-12-1962
baleia, confeitos, caca& cereais, ce;m3a,
Carmine Larocca & Cia. Limitada
creme de leite, creme de milho, condiSabia
mentos, crustáceos, chá. cravo, café,
eangica,
cáco,
castanhas,
cominho,
canLudúrtris Brasileira
giquinha, conservas alimentadas, doces,
Titulo
drops, ligada, frutas. frutas secas, frutas
• Classe 41
em caldas, frutas cristalizadas .e frutas
'1'ermo n° 569.513, de 1342-1962
Amênd'oas, araruta, alpiste, avelã, arra. compotas, féculas, figo, fermento, fariAracaty Fernandes Fonseca
do, ameixas, azeites, açúcar, azeitonas, nhas, fava, farelo, fubá, gomas para
saisaosx-,, Caruba
. ws' I
Estado da Guanabara
aveia, atum, amendoim, alhos, balas, mascar, geléias, goiabada, gorduras,
.ler
.4..
o.,
CO.
bombons, biscoitos, bolachas. batatas, grão de bico. glacês, glicose, baunilha,
hom. a0011C~ MANOU DA ILIfib
=1
CARMINE 1.kflOCCA • CO. OU
....E
bananada, bolos, bacalhau, banha, es- extrato para doces, extrato de tomaete • •}/
MO CO ALOCILIAIP NO WATANUNTO
t=1
.D
S ?Mn
. STAÇOSS
.....
„.
qa, chouriço, chocolates . caramelos. ervilhas, enxova, extrato de carne, floIX 1
a
a)) ,alhaJa, camarão, carnes, carne rle cos, essência, para balass doces e ali.
.
2... .9 2:""
, owN
1.r
..:ittofiA ..
,
W
confeitos, cacaa. cereais, cebola. Mentos gelatinas, arnuioas, herva ,c3Áe.
.
cle
leite,
creme
treme
de
milho.
condilinguas, linguiças, leite, lombo; leite '. •: .7, -1':, t :- .
•
'mentos, crustáceo*: chá. cravo, café, condensado, leite em p6, legumes, lenclasse.
...
Classe 3
ennglca, elmo, ` ~tardias, cominho, can- tilhas, lagosta, mel, mortadelas, animeArtigos da classe
bua distinguir: CatçadOe t era geral

BUCAPLEX I

i

rotécnka

Les Enfants TerriblO

1,11.••

ILAMPLEXI

Les

Enfants Terrible

o Panificadora

São Roque))

g

Sapato LIO,'
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•

Termo n* 569.526, de 13-21-1962
Distribuidora Lisar Comercial e •
Importadora S. A.

USAR
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos
usados na ótica e oftalmologia
Termo n° 569.527, de 1342-1962
Laboratórios Frumtost S. A.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmaceulco indicado para normalização da dl!estão e da flora_ bacteriana nos bebês
não alimentados com o leite materno

Termo n° 569.531, de 13-12-1962
Laboratórios Frumtost S. A.
Sâo Paulo

M EA
Indústria Brasileira

~lane& .
74p get ktaéi.

-

Nome Comercial

Termo n° 569.533, de 13-12-1962
Lanchonete Top Set Limitada
WAttodr. Ao C:onnoharo

(ndiístria Rrastleira"
Classe 41
Para . distinguir: Doces de Leite, doces

becos, doces em compota, doces em massas, geléias, balas, bombons, chocolates,
cacau, confeitos, sorvetes, leite e
derivados
10 ? 56-95-30.- de T3-12-1962
Ormonoterapia Richter do Brasil S. A.
São Paulo

. PRORROGAÇÃO

POLIANTIN

Termo n° 569.542. de 13-12-1962
Lanchonete Top Set Limitada
Estado da Guanabara
42
43
Classes: 41
44
Título
Termo n' 569.543, de 13-12-1962
Chucre Fiani
Estado do 'bo de abeiro

Termo o' 569.546, de 13-12-1962
Indústria e Comércio de Vidros ()linda
Limitada
Estado da Guanabara

OLINDA

3INDUSTRIA BRASILEIRA'

Classe 11
Para distinguir: Vidro

Termo n° 569.547, de 13-12-1962
Publicibrás, Propaganda e Relações
Públicas Limitada
Estado da Guanabara

PUBUCIBRÁS, PROPAGANDA
E REMES POUCAS
Nome Comercial
Termo n° 569.548. de 13-12-1962
Cia. Infinito de Contróle
Estado da Guanabara

CIL INFINITO

Ldó eta 424

Indústria Brasileira

Termo n° 569.529, de 13-12-1962
Leonardo Alves Mesquita
Minas Gerais

Termo no 569.539, de 13-12-1962
Lanchonete Top Set . Limitada
Estado da Guaraabara
. Classes: 41 — 42
43
44
Titulo

. Termo n° 569.540, de 13-12-1962
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmaceu- \ Lanchonete Top Set Limitada
Estado da Guanabara
tico indicado como diurético
Classes: 41
42 -- 43 -- 44
Termo n° 569.532, de 13-12-1962
Titulo
Lanchonete Top Set Limitada
Termo n° 569.541, de 13-12-1962
Estado da Guanabara
Lanchonete Top Set Limitada
Estado da Guanabara
Classes: 41 — 42
43
41
•
Titulo

Termo n° 569.528, de 13-12-1962
Ortho Pharmaceubcal Corporation
Estados unidos da America

Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico -para fins diagnósticos, destinado
a determinar em tubos de ensaios. micro-tubos ou e irlarninas, o tempo de
coagulação do sangue

Termo n° 569.538, de 13-12-1962
Lanchonete Top Se. Limitada
Estado da Guanabara
Classes: 41
42 •—• 43
44
Titulo

DE CONTROLE

Classes: 8 — 34 — 10

Nome Comercial

Titulo_

Termo n° 569.549, de 13-12-1962
Padaria América Limitada
Estado do Rio de Janeiro r.

Termo n' 569514 de 13-12-1962

Malharia Beverly Limitada
Minas Gerais

EG DAS
Classe 41
Classe 41
Para distinguir: Substancias alimentícias
Para distinguir: Café e mgrão, torrada
Classe
36
e seus preparados, ingredientes de alie moldo
mentos, essèncias alimentícias
Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo n° 569.550. de 13-12-1962
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Termo n° 569.534 ,de 13-12-1962
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Ferreira es Paula Limitada
Lanchonete Top Set Limitada
botas, botinas, blusões, boinas. baaa.
Estado da Guanabara
Estado da Guanabara
doures, bonés, capacetes, cartolas. caraClasse 42
puças. casacãoi coletes, capas. chatas,
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e cachecols, calcados, chapéus, cintos,
fermentadas, não incluídas na Classe 3 cintas. combinações: corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções: calTermo n o 569.535, de 13-12-1962
ças, camisas, camisolas. camisetas, cuerh111,o
Lanchonete Top Set Limitada
cas. ceroulas, colarinhos, cueiros; saias
Estado da Guanabara
casacos, chinelos, dominós, echiroes:
indústria Brasileira
Classe 43
fertasias, fardas para militarese coles
Para distinguir: Re çrescos e águas na- glais. fraldas, galochas, gravatas, gorClasse 46
turais e artificiais, usadas como bebi- ros Jogos de 'ingeria, laqueai, leques:
Para' distinguir: Velas de cèra
das, não incluídas na classe 3
luvas, ligas., lenços, filante". meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paTermo n° 569.551, de 13-12-1962
Termo n° 569.536, de 13-12-1962
letós. palas, penhoar. pulover. pelerinas. Internacional Distribuidora de Petr61•1
Lauchonete Top Set Limitada
N inas. ponches. polainas, pijamas: puLimitada
Estado da Guanabara
nhos perneiras. quancoos. regalo&
Estado da G4anabara
Classe 44
robe de chambre roupão sobretudos,
Para distinguir: Tabaco manufaturado suspensórios, saldas de banho, sandálias,
ou não, artigos para fumnates, exceto swesters. shorts. sungas, stolas, soupapel (classe 38)
tiens, slacks, taicr. toucas, turbantes:
ternos. uniformes e vestidos
Termo n o 569.537, de 13-12-1962
Lanchonete Top Sei Limitada . •
Termo n° 569.545, de )3-12-1962
Chucre Fiani
Estado da Guanabara
Estado do Rio de janeiro

IF*

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico indicado no tratamento da insuficiência lipofisária e suas manifestações
Prorrogação

gbet

Clames: 41.— 42 — 43 — 44
Titulo

Feira Livre M6vei5
Classes: 5 — 34 — 40
Titulo

44. „f EROIL
Classe 47
ustlive
i.,is.....1.
15 1goa •
,
.137 d
j., 1,st,inog:;boiri; Comb,
gràxas lhbrificantes

.44 ."

f
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Termo n° 569.562, de 13-12-1962
-hrternacional Distribuidora de Petróleo
Limitada
Classe I
Rara distinguir: Vratalinas -preparada
eauimicamente, para ser usada nas ina
aderstrias como anti oxidantes, água e
preparações ,destilantes usadas em baterias
Têrmo n° 569.553, de 13-12-1962
jaadustria de, Sabonetes e Perfumaria
Milão Limitada
Estado da Guanabara

ano:mula

roulae, avec." colarinhos, cueiros, chapéus; dolmans; echarpes. estolas; fardamentos; gorros, galochas. gravatas
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lenços, Jegues, lançaria, ligas, libres, lingeies; mantas, meias; palas, 'paletós,
pantufas, pjamas, peignoirs, pangos
peitos e peitiraos para camisas. pelert.
nes, polainas, ponchas, puliovers: qui.
monos, quepis: regalos. robe de cham.
bre, roupas de brim para o- trabalho,
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, sou.
&Os, shorts. sungas, slacks, suciares
suspensórios, soutiens, sobretudos; tra.
jes, ternos, toucas, tailleurs. turbantes
uniformes, uniformes para empregadas
vestidos: xales
Termo n° 569 .558, de 14-12-1962
Arnav Shoe Cdrporation
Estados Un:dos da Arnarica

eratikn i,*

.
Classe 48
sara distinguir; água de colônia, extra;tos, óleos perfumados, brilhantinas sóClasse 36
•
lidas e líquidas, fixadores para cabelos.
sabão de cóco, sabão liquido, sabonetes, Para distinguir: Botas, sapatos, sandá.erimaltcs para unhas, talcos e sais para lias e chinelos e componentes dos mesmos, incluindo solas internas (paliaibanhos
. lhas) e externas, saltos e cortes
Termo n° 569.554, de 13-12-1962
Termo n° 569.559. de 14-12-1962
Importadora Limitada
.inalomac
Chas. Pfizer 6 Co., Inc.
São Paulo
Estados Unidos da América

AR

frtêmaiad Wittámitid

Classe 2
Para distinguir: Vermifugus para fins
veterinários
.

Classe
Frase de Propaganda
Termo n° 569.555, de 13-12-1962
:Relomac — Importadora Limitada
São Paulo

Clame b
Prase de Propaganda
Têm° n° 569.556, de 13-12-1962
Retomar.* — Importadora Limitada
São Paulo
,

etzuzeit ril •,

GLISTOL

4, 4

Classe 8 .
Prase de Propagar
Térmo ri° 569.557, de 14-12-1962
Confecções Presto Limitada
Estado da Guanabara

!O"
Indústria Brasileitra
Classe 3t.
.Artigoa de vestuários, roupa." feitas,
tremi-confeccionaclas co sob medida,
para homens, senhoras e crianças, a
saber; Agasalhos feitos de peles natarala ou artiliciais, anáguas, aventais,
batas, babadores. blusas, blusaies,
nas, bonés, boleios, comlnaçoes, casaeõeg, capotes, calças, calça-salas, chimlos cintos, cintas, carrilam, camisetas,
calções,' Cartolas, eolateaa eoapinhora , te.

Tèrmo n° 569.560, de 14-12-1962
Industrial Brownhoist Corporation
Estados Unidos da América
Classe 6
Para distinguir: Trolleys para máquinas elevadas "(overhead) de levantar e
transportar, guindastes, ganchos agarradores, baldes em forma de pá e de
tina para mover minérios, carvão e maserial semelhante e ganchos de segurança para os mesmos; máquinas para peneirar e carregar carvão, máquinas para quebrar ferro, máquinas para lavantar e transportar, máquinas para despejar carros, máquina spara separar (lo.
ose.ning) e raspar material em carros
gOndola, plataforma de transferência para carros de estrada de !erro, máquinas
para -encher fôrnos, aparelohs de empurrar carros, máquinas para misturar malte, sistema mono-trilho (mono-rail) elevado (overhead) para manejar cargas
em arinezens e edifícios semelhantes, niveladores de coke, limpadores de ferugen, ferragens de puxar taboadas (lumber-grapler), maquinas de levantar e
transportar locomotivas, freios (brakes)
e garras para locomotivas, macacos de
levantar pesos, guinchos e moutõse

Termo n° 569.562. de 14-12-1962.
Produtos Rocha Quinglicos e Farmaeéuticos S. A.
Estado da 'Guanabara

Abril de 1953
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Termo n° 569.564, de 14-12-1962
Sonata Indústria de Aparelhos
Eletrônicos Limitada
São Paulo

NATA 8 O
Indústria Brasileirbk.

Classe 4tri
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almíscar, água
ie beleza, água tacial, igua de lavanda
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de aliaze.
mas, anemia perfumada, liciáida, em pó.
em pedras, para banho. brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para a
cabelo, pestanas, cibos e bigodes
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
lentilhas. em trociscos e em 'pílulas
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodoraatem dissolvenMs.
eraencias. extraros, estojos mie perfurara
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, cabelo, roupas,
cibos e unhas. fixadores. para o cabelo,
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
n cabelo, glicetna perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções, liquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
liquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laqué, óleos para a
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pons
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
para pó de arroz papéis perfumados,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia pon-pons. pó °e
'carminados, e com1,
p- de arroz, pentes,
arroz
Termo n° 569.563, de 14-12-1962
Sonata Indústria de Aparelhos
Eletrônicos Limitada
São Paulo
•

BONITE X
Brasileira

/t/ncliatria

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhoa eletricos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para
frigeraçào. aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigoríficos, balanças,
batedeiras, condensadores, comutadores,
Têrmo n° 569.561, de 14-12-1962
Olin Mathieson Chemical Corporation campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos - gravados, esEstados Unidos da América
tafas, enceradeiras, expremedotes elétricos, fornos elétricos, ferros . elétricos de
engomar e passar, fios, fonograças, fogareiros elétricos, fervedores, formas
elétricas, máquinas fotograficas, geladeiras, garrafas térmicas, liqublificadores
elétricos, microfones, refletores, relógios,
regadores automáticos, resistências elétricas, radio conjugado ou não com fode agricultura, fertilizantes, herbit.idas. nograhas, pauelas elétricas, soquetes,
inseticidas
.
sorveteiras, sereias de'alarrne, transforPara distinguir; -Nitartto de aoda para madores, telefones, termornatros teleJim de. agricultura, enxofre para km
visores, válvulas, a'enti1adores

r Classe 8
Para distinguir; Artigos e aparelhos ele.
tricos e eletrônicos, aparelhos de
dadas domésticas, acumuladores para
frigaração, aspiradores de pó, aquece.
dores, aparelhos de ar refrigerado, na.
relhos de luz fluorescenta e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigoríficos, balanças,
batedeiras, condensadores, camutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétria.
cos, coqueteleiras, discos gravadas, estufas, enceradeiras, exprenuslorcs elétria
cos, fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonorreaSos, fogareiros elétricos, fervedores, formas
elétricas, máquinas fotogra ficas, geladeiras, garrafas térmicas, liquidificadorea
elétricos, microfones, refletores, relógios,
regadores automáticos, resistências elétricas, radio conjugado ou não com fo.1
nogralos, panelas elétricas, raquetes,
sorveteiras, sereias de alarme, transfor.
madores, telefones, termometaos, televisores, válvulas, ventiladates
Termo n° 569.565, de 11-12-1962
Sonata Indústria de Aparelhos
Eletrônicos Limitada
São Paulo

30111.3011
, anchtstria Brasileira

t

.Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos elemicos e eletrônicos, aparelhos de utili•
dadas domésticas, acumuladores para
frigeração, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétrico&
baterias, balcões' frigoríficos, balanças,
batedeiras, condensadores, ccrautaelores,
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos gravados, esa
tufas, enceradeiras, expremednres elétricos. fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonograos, togareiros elétricos, fervedores: formas
elétricas, máquinas fotograficas. geladei.
nas, garrafas térmicas, liquirificadores
elétricos, microfones, refletores. relógios,
regadores automáticos, resist-;ncias elétricas, radio conjugado ou nN. ) com fcnografos, panelas elétricas, soquetes.
sorveteiras, sereias de alarma. transformadores, -teléfones, termonrtros, televisores, válvulas ventiladares
Têrmo n° 569.566, de 14-12-1962
João Lucas, Roupas Limitada
São Paulo
•• -T040 LUCAZ

Classe 36
Artigos de vestuários, reaiaas fe;tas.
ida, .
semi-confeccionadas' ou sob
para homens, senhoras e a
saber: Agasalhos feitos de rir k naturais ou artificiais anáguas aventais,
batas. babadores. blus.as. 1)1...Cies, boinas, bonés, boleros, comirirmoas. casa.
cbes, capotes ,-calça, calça-fç , as rhipe..
Tos, cintos.
Cintas, carnisas„ .iamisrta; '
••

.
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rufo; clarinetes, cavaquinhos; castanho,. " Terme nf 569.579; de 14-12-1962
Geraldo Celentano
Ias, cravelhas para inatrunientos, cemSão Paulo
dais, cometas, clarins, estojos para Insa
tnunentos musicais, estandarte-. fagote,
flauta, gaitas, guitarras, gonzos, harje A IP E . R C O
pas, hamonicas, inaceta, maracas, açanETROSETT
Erasilet r/O•
mina,
orgãos,
piano,
pandeiros,
palheta,
ndastria
Indástria Brasileira .^ pianos, pianolas, pratos, pistão, rabecão;
Classe
6
realejos, surdinas, saxofones, timbares,
Classe 22
tamborins, trombones, tarracfías, tam- Máquinas e suas partes, integraater, paraPar& distinguir: Fios de algodão, ca. bores, triangulos, trombones de varas. fina • industriai= máquinas de precisam
nhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos.
violas, violão, violino e violoncelo
mállainas operatrizes, motores e suas
fios de seda natural e rayon, para tetepartes., peças, para gatona:Soei. não In,Térmo n° 569.574, de 11-124962
lagem e para crochê, fios e linhas de
alternadores. máquina& ~assadeiras,
toda espécie, fios de linha para pesca, Comercial de Lu'arificanias Volidiaas cluidas- em outras classes. Alavancas,
Limitada
linhadas de aço para pesca
máquinas amassadeiras de barra e conSão Paulo
creto, maquinas de abrir chavetas, maTermo z' 569.570, de 14-12-1952
quinas afiadbras- para ferramentas, máLanches Olímpico Limitada
quinas para arquegáo de embalagens,
São Paulo
anéis de esferas para rolamentos, anéis
'N/ A. là I "N H O 5_
Termo rtm 569.567, de 14-12-1962
de, óleos, anéis para facilitar o arranco
Sonata Indústria de Aparelhos
rOLIMPICO,.
dos Motores, autolubrificadores, anéis
Classe 47
Rleirônicos Limitada
Para distinguir: — Combustíveis, lubri- obturadores, aparelhos para mistura de
k. S "ao Paulo—Capital'
Sâo Paulo
ficantes, substâncias e produtos desti- combustíveis de motores e explosão,
nados a iluminação e ao aquecimento: anéis de segmentos, bielas, bombas de
Álcool-motor, carvão a gás, hidrocarbo- a rcomplimido. bombas lubrificantes,
Classe 41
retos, gás metano, butano e propano. bomba& de circulaçáo bombas de comPara distinguir: Refeições possas
gás' engarrafado, gás liquefeitos, gasta- bustivela para motores, bombas para
lina, graxas lubrificantes, óleos cambas- „óleo, burrinhos„ bombas. de água e gaTaram n° 569.571, de 14.12496Z
Kinrho, Engenharia e Construções Ltda, tiveis, óleos lubrificantes, óleos destina- ' solina para automóveis, blocos de moClasse a
dos a iluminação e ao aquecimento, tores, bombas hidráulicas, bombas cea.
São Paulo
Para distinguir: Artigos e aparelhos eleóleos para amortecedores, petróleos e tsifugas. rotativas, de deslocamentos e
¡OCOS e eletrônicos, aparelhos de utiliquerosene
a pistão, blocos centrIfugadores, indusdades domésticas, acumuladores para
triais para líquidos 'e pós, desnatadeiIMBt
Térino
n°
569.575,
de 14-12-1962
frigeração, aspiradores de pó, aqueces
ras, hermagenizadores, maquinas bruniBei
Cia. Limitada
lares, aparelhos de ar refrigerado, apadomas, caldeiras. compressore, cilindro'.
São Paulo
relhos de luz fluorescente e aparelhos
Classe 16
câmbios. cabeçotes máquenas adapta.de comunicação Interna, bules elétricos, Para distinguir: — Os seguintes mate.
das na construção e consenaçao de
baterias, balcões frigorificas, balanças, tilda para construções • decorações:
estrada, máquinas de costura, maquinas
batedeiras, condensadores, comutadores, Produtos de base asfáltico, material
centrifugas, máquinas para clara" cia.
tampainims elétricas, chuveiros elétri- Isolante contra falo e calor, tijolos,
rifilmia
refinar, misturar e purifica,
ca!, coqueteleiras, discos gravados, es- produtos para tornar impermeabiliz.antes
huidos e pós máquinas compressoras,
tufas, enceradeiras, expremedores elétri- as argamassas de cimento e cal hidrau•
máquinas classilicadoraa, máquinas. es,
cos, fornos elatricos, ferras elétricos de Lica, tubos para concreto, argila, areia,
'saciaras, máquinas de Centrar. máquinas
engomar e passar, fios, fortograSos, fo- pedregulho, gesso, estuque, chapas isopara.
cortam, carburadores,. carter de emgareiros elétricos, fervedores, formas lantes, placas para pavimentação, tebreagem. cartel. 'de motor,. cubos de
elétricas, máquinas fotograficas, aeladel- lhas, estacas, cal, telas de metal perta
placas de embreagem caixas sie Minta
ras, garrafas térmicas, hquidificadores construções, postes de concreto. cimen,e1L2atkmnyL,, 1-4" "
fleaahca diferencial, distribuidores de
orzeweilnIÇ, L Wai-nrioaor
elétricos, microfones, refletores relógios, to, peças ornamentais de cimento ou
s
110WOLO sias erm
ggsoilom dispositivos de arrannue, máregadores automáticos, resistências eié- gesso para tetos e paredes, lamelas de
quinas desempalhadoras, máquinas de.
trkak radio conjugado ou. coto com !o- metal, madeiras para construções, solei.
babadores descascadoras„ espumadsinografos, panelas elétricas, saqueies, na para portas, vigamentos * e caibras,
Classe 16
ras, embreagens. engraxadores. centrasorveteiras. sereias de alarme transfor- caixilhos, tacos, parqueies, venezianas,
Para distinguir: Çad hidratada
fugas,. máquinas ensacadoras, elevadOmadorra, telefones, termoznetaoa, tele- janelas, batentes, colunas balaustres,
ras,
esmeris exaustores para, forjas eavisores, válvulas, ventiladores
Termo n° 569.576, de 14-17.1962
ladrilhos, azulejos, mosaicos, Manilhas,
geadtoa de cana, espreinedeiras Dane
Bei & Cia. Limitada
forros, lambris, frisos, portas, portões
manteiga, engrenagens, engrennent
Termo ns 569..568, de 14-12-1962
São Paulo
grades,
esquadrias,
calhas,
tubos
de
para mancais, engrenagens para cremaSonata Indústria de Aparelhos
ventilação, luvas de junção. chapas
leira, engrenagens de comande dar
Eletrónicos Limitada
para coberturas. corrimão, -estruturas
válvulas risos de transmissão, direção,
São Paulo
metálicas, grades ais telas de mame
•
elevadores hidráulicos, engrenagenspara 'urras cia armações para
tanitipheadoras, guindastes, guindaste
construções
para caminhão, frezas, máquina: para
80NATILL.„
•8011ATIII
furar, geradores. guinchas de rasca
&latria
BraeileiraN
rn
Termo n° 569.572, de 14-124962
rlhaug etria Draeileturx;
sem, fina guinchos de aeguranaa, guiriTelevisão. Excelsior S. A
Clas-sr
abas de transporte aéreo. gazeificadores
São Paulo
Para claatuaguia. Artigos e aparelhos ele.
ele Boutdos combustiveis, geradores de
tricos e eletztnicos, aparelhos et utilieletricidade, juntas universais para rom
Cla.sses: 5
16
dades domésticas, acumuladores para
lautos agua de motores e mau:mias.
TLTIMA
NOTICIA
Sinal
de
Propaganda
frigeração, aspiradores de pó, aquecea frio e a quente para aço e outros
dores, aparelhos de ar refrigerado, apametais, lançar!eiras. maquinas de lavas
Tanno Ir? 569.577, de 14-124962
Classe 32
•
relhos de luz fluorescente e aparelhos
e pratos, máquinas barruntas,
roupa
Real,
Administração e Pari:kir:imolas
mancais
pr.,a brocas, motores rietriccs,
Re de comunicação. interna, bules elétricos, Paar distinguir: Programas ar ramo e
Limitada
baterias, balcões frigoríficos, balanças,
máquinas operatrinee máquinas mistateievisão
tão
Panlo
batedeiras, condensagares, comutadores,
rndoras de barro e de concreto, mácampainhas elétricas., chuveiros elétriquinas borracheiras e. etexteis. mamaiTermo, te 569.573, de 1442-1962
cos, coqueteleiras, discos gravados, esSonata. Indústria de Aparelhos
nas frigorifieas moinhões para cereais,
tufas, enceradeiras, espremedores elétrimáquinas para malharia, meadeiras iraElttrónicos Limitada
Cama 50
cos, fornos elétricos, ferros ateemos de
i.qulnas para movimento de terra máSão PauTO
Para
dtatasguir:
Adesioiaisação
engomar e passar, fica, fonogracos, ia_ quinas de rotular, martelos a vapor, gareiros elétrIcos, fervedores.. formas
ii
ara
motores de comb ustão , interna. clrico
11 Termo o' 569.578, dit 14-124962
N
P
4,
elétricas, máquinas fotograficas, geladei- ,..- ..
Gorby S. A., Agro-Pecuária Indrartnal e o gás, motores pura bicicteras e moa
111.91 leti r1
a BX,
,j,/airliii
3.
ras, garrafas térmicas. houidfficadores
toticietax, multiplicadores, moles pata
ae
São Paulo
elétricos, microfones, refletores, relógios,
'maquinas molas para válvulas. macaClasse 9 ....
regadores automáticos, resistências elé-,
cos. Lidráulkos, magaetos de ignição.
COAM'
tricas, radio coniugado oui não com fo. Pana distinguir: Instrumentos. musicais
~adias; pealis de alavancas de ega, .
lAaÇUÁRIA,
iagrafosa panelas . elétricas. soquetes, e tuas panca integrante= Acordeões,
breagens. planetárias de paratosoe sem
~miras; sereias de alarme; transfoo. arcos,. brandolas bandolinss bombo, bonflra,- c de. sodas pentes quando aula
Pudores., telefcmes, termomatros, tele- gb, baterias, contrahnixos sardas para
de maquinas, rolos para estradas e iminstrumentos musicais guitas, caixa dt
Nome Coecceudi
' visores, válvulas, ventiladoaes
pressa°, pistões de motores pinhões.
•
calções,, cartolas coletes, corpinhos, co.
*malas cuecas, colarinhos, metros; cita.
péns; c/alma-nu echarpes, estola& farda
mentos; gorros, galochas, gravatas,
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; leopaa, leques. lançaria, ligas librés. liagerias: mamam meiam palas. Paletaa
'anta tas, rajanias peignoirs punhos,
peitos e peitilhos para MIM gliaL
aes polainas. ponchas. mallovers; qui.
mosios quepis; regalos,. robe de chambre, roupas de brim para o trabalho.
Toupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias. sapatos, sandálias, sobekos, aborta. sungas. Macias alotares,
saspensários, soutiens...sobretudos; Ira.
)es, ternos, toucas. tailleurs, turbantes:
uniformes, uniformes para empregadas
vestidos; ralea

Unto o° 565.569a de 14-12-1961
Fábrica de Lnhas "Seita" S. A.
São Paulo

e
e tri

musinnv.
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-prensas, máquinas putserizadorsui plainas de mesa, placa para tortms.
redutores, rolamentca silenciasos. !dagalentos de pistão, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita, máquina secadoras, máquinas para serra, máquinas salgadeiras para manteiga, teares. turbinas, tercedeires, náquinas para
tecidos e tapeçaria ) máquivas para
indústria de tecidos, atsouras rotativas
máquinas para soldar. tai nos mecânicos,
fiamos de revólver, maquinas .urdidertas. tuchos de válvmas. váiau.as " de
motores vibraquins, ve as de ignikâo
maquinas
para Motores, veatoin ias
ventiladoras e ventelelor.s coma parte
de máquinas

.

e

s

Térino n° 569.580, de 14-12-1962
\ureia Serban
São Paulo

IJPIMA PALLVRI_I

l

Teamo n° 569.581, e e 14-12-1962
agl Cosmeticos Limitada
São Paulo

ROCCA Dl PAPA
Clase 32
Para distinguir: Jornais e revistas
Termo u° 569.58, de 14-12-1962
Sonata Indústria de Aparelhos
Eletrônicos Limitada
São Paulo

S or( Alrox

Tênno h° 569.583. de 14-12-1962
Pedro Paulo de Toledo Ramos
Saia Paulo

'Indústria Brasileivk

Classe 8
Para aistinguir: Artigos e‘aparemus elecoNs8Rcio
tricos e eletrônicos, aparelhos de utiliJARLIII
dades domésticas, acumuladores para
8 e o Pauln—ratit tal
frigeração, aspiradores de pó. aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e 'aparelhos
Classe 33
de comunicação interna, bules elétricos,
Titulo
baterias, balcões frigoríficos, balanças,
batedeiras, condensadores, comutadores,
Termo
569.584, de 14-12-1962
campainhas elétricas, chuveiros elétriAurelc Serban
cos, coqueteleiras, discos gravados, esSão Paulo
tufas, enceradeiras, expremedorcs elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
ORM TOU
engomar è passar, fios, fonogra os, fogareiros elétricos fervedores, formas
elétricas, máquinas fotograficas, geladeiClasse 32
ras, garrafas térmicas, liquidificadores
Para distinguia) jornais e revistas
elétricos, microfones, refletores, relógios,
regadores automáticos, resistências eléTermo n° 569,585, de 14-12-1962
Corbv S. A., Aaro-Pecuária Industrial tricas, radio conjugado ou não com fonografos, panelas elétricas soquefes
Sã Paulo
sorveteiras, sereias de alarme. transformadores, telefones, termomettos, televisores, ,válvulas, ventiladores

calções, cartolas, coletes, corpinhos, ce•
roulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chis.
péus; dolmans; echarpes, estolas; farda.
mentos; gorros, galochas, gravatas;
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; len*
ços, leques, lençaria, ligas, libres, lin.
genes; mantas, meias; palas, paletós,
pantufas, p.jamas, peignoirs", punhos,
peitos e peitilhos para camisas. peleri.
nes, polainas, ponchas, pullovers; quimonos, quepis; regalos, robe de chambre, roupas de brim para o trabalho
roupas feitas polira crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, sob..
déos, shorts, sungas, slacks, sueteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos; tra.
jes, ternos, toucas, tailleurs. turbantes;
uniformes, uniformes para empregadas;
vestidos; xales
Termo n° 569.593, de 14-12-1962
Peças Paraná Limitada
Parana

Peças__ Parapa"
Classes: 11 •—•21
Titulo

e

OkG
,nchistria Brasileira

.

-Claíse 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Aliniscar. água
de beleza água fadai, água de lavanda
água de colônia, arraia/cos, água de
quina água de rosas, água de alfazemas.. amônia perfumada, liquida, em pó,
em .pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayons cremes para a pele. carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes em
lentilhas, em trociscos" e em pílulas.
cremes c a barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes dissolventes,
esse ucias extratos, estojos .ie perfumes,
creme para limpeza da peie, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escóvas para dentes, cabelo, roupas,
datas e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana. cílios e bigodes, tivtlas para
o cabe/o, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
liquidos para ondulação, permanente.
lixas para unhas, laqué, óleos para o
cabelo pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento ria cutis, pon-pons, pó de
arroz
—
Termo a* 569.582, de 14-12-1962
Jescal Representações Em Geral Ltda.
São Paulo

.

•

C C A .11
Classe 36

,

Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: .Agasalhos,

•

Termo n° 569.587, de 14-12-1962
Aurele Serban
São Paulo

cas, Ca:bulas, colarinhos, cueiros; mala
casacos, chinelos, dominós, echarpes;
fantasias, fardas para naditarese coles.
mais, fraldas, galochas, gravatas, em"os jogos de angarie. jaquetas; leques;
luvas, ligas, lenços, ninar?),
meias.
inalõs. mantas. caandriâa. nfaatilb
pa•
lettis; palas, penboar, pulover; 9e:crinas.
peugas, pouches. polainas, pijamas. punhos, perneiras, qu monos
regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudo&
suspensórios. sa .das de banhe., sandálias,
sweaters, shorts. sungas, stolas. soutiens, slacks, talar, toucas, turbantes;
ternos, uniformes e vestidos

..

Classe 32
Para distinguir: Jornais e revistas

'

çaa, easnisaa camiziolaa, camisetas, cue-

Abril de 195?

aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
botas. botinas, blusões. boinas, baba.
doures, bonés, capara azes, cartolas , :ara
pinas. casacão car.~. capas. abales,
cachecols, calcados. chapéus. cintya
cintas, combinações. corpinhos, calças
..de senhoras e de criancas, calções, cal.
.
.
.

r

r

Termo a° 569.594, de 14-12-1962
Fécularla Pioneira Limitada
Paraná

g

,

CÕILBT

Industria Braeileira

Ff'alaria Pioneira

,

Classe 41
Titulo
1.1••••

Termo n° 569.595, de 14-12-1962 .
Tecidos Guaira Limitada
Paraná

Têrmo n° 569.589, de 14-12-1962
Açougue São Jorge de Ramos Limitada
Estado da Guanabara

Classe 41
Para distinguir; Farinha de mandioca
Têrmo n°'569.586, de 14-12-1962
Raanata Indústria de Aparelhos
Eletrônicos Limitada
São Paulo
•

AÇOUGUE SÃO JORGE
1E RAMOS LTD4,
Nome Comercial

SOXA
Indaetria Braelleirm
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores par
frigeração, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frIgOrificos, balanças,
batedeiras, condensadores, comutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos gravados, estufas, enceradeiras. evremedores elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonograSos, fogareiros elétricos. fervedores. formas
elétricas, máquinas fotograficas geladelres, garrafas térmicas, liquidificadores
elétricos, microfones, refletores, relógios,
regadores automáticos, resistências elétricas, radio conjugado ou não com fonografos. pane/as elétricas, saqueies,
sorveteiras, sereias de alarme, transformadores, telefones, termometros, televisores, válvulas..ventiladares
-- ••

Têrmo n° 569.590, de 14-12-1962
Estofados Boneca Limitada
Estaod da Guanabara

BONECA

:INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Artigos da classe

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral
Termo n° 569.596, de 14-12-1962
Cruzeiro Auto Importadora Limitada
Paraná

Cruzeiro Auto',
Imuortanora
Classes: 11
Titulo

21

Termo n° 569.597, de 14-12-1962
ociedade Géneros Alimentícios Ltda.
Rio Grande do Sul
,,e ••""'"

Termo n° 569.591, de 14-12-1962
Irmãos Mendonça Litnitada
Minas Gerais
Nome Comercial
Térmoo n° 569.592. de 14-12-1962
Irmãos Mendonça Limitada
Minas Gerais
Classe 36
Artigos de vestuários, roupas feitas,
•
-fFSCMG
semi-confeccionadas ou sob medida,
. Mina MIM ~de ta
para homens, senhoras e crianças, a
gni
'II
saber: Agasalhos feitos de peles :tatua
raia ou artificiais, anáguas, aventais,
Classe 41
batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, cominações, casa- Para distinguir: Substâncias alinienticias
cões, capotes, calças, calça-salas, china. e seus preparados. ingredientes de alimentos. estendas alimentícias
los cintos. cintas, • camisas, camisetha
, .

ggenalda,10,
~ 1zzac.nt,

e
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Termo n' 569.604, de 14-12-1962
Dansk Laboratorios Químicos e
Farmacêuticos Limitada
Estado da Guanabara

para ferramentas e uterisilice de ali.,
mentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão. ceai.
abas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas, caiPRORROGAÇÃO
xas para guarda de objetos, cartuchem,
coadores para chá, descanso para prairaPor±in'.
Classe 33
tos, aipos e copinhos de plásticos para
Titulo
sorvetes, caixinhas de plástico para
sorvetes, colheres, pasinhas, garfinhos
' Classe 3
Térmo na 569.599, de 14-124962
de plástico paar sorvetes, forminhas de
Comércio e Representações de Para distinguir: Preparado farmaceutico plástico para sorvetes, discos de mesa,
Rema
Mamona e Café Limitada
Termo n° 569.605, de 14-12-1962
estojos, estojos para óculos, embalaParaná
Laboratórios Keto-Wealaco Limitada gens de material plástico embalagens
de material plástico para sorvetes, esSão Paulo
tojos para objetos, espilrem de usam
Classe 3
Para distinguir: Preparado farmacêutico esteiras, enfeites paar autcenóveis es.
coadores de pratos. funis, formas- para
Termo n° 569.606, de 14-12-1962
doces, fitas isolantes, filmes virgens,
Classe 41
Laboratórios Keta-Wemaco Limitada fios de celulose, fechos pata bolsas,
Titulo
facas, guarnições. guarnições -para ht.a1
São Paulo
petas, e mamadeiras. guarnições para
Termo n° 569.600, de 14-12-1962
Classe 3
Sociedade de Teraplenagem Londrina Para distinguir: Preparado farmacêutico porta-bicos, guarnições para iiquidificadores e para batedeiras de frutas e
Limitada
Sotela
Têrmo n° 569.607, de 14-12-1962
legumes, guarnições de material plástico
Paraná
Jfafnia Konserves A. S.
para utensilios e objetos, guarnições
Dinamarca
para bolsa, galerias para cortinas, jarros, laminados plásticos. lancheiras,
rnantegueiras; malaa orinóis, prendedo.
res de roupas. puxadores para móveis,
PRORROGAÇÃO
Classe 33
pratos. paliteiros. pás de cosinlia. pedras
Titulo
panes, artificiais, porta-pão, pulseiras
para relógios, protetores aar documenTimo e 569.601, de 14-12-1962
tos. puxadores de água para uso doCafé Querência S. A.
méstico, porta-copos. porta-niguets,
Parana
porta-notas, porta-documentos. placas,
rebites, rodinhas, recipientes. suportes
suportes para guardanapos. saleiros,
tubos, tijelas. tubos. tigelas, tubos para
ampolas, tubos par aseringas travessas, tipos de material plástico. sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames. vasiladastrfa Brasileira,
lbarnes para acondicionamento passa.
adesivas e vasos

Têrmo n° 569.598, de 14-12-1962
' Estacionamento Vittoria Limitada
Paraná

fitationatucuto)004..

ISA

SOfftfi

INERENCIA

Classe 41
bra distinguir: Café em grão, torrada
e em pó
'nanas a9 569.607, de 14:12-1962
Alvaro Moia Moreira
São Paulo

CIass e41

Para distinguir; Carne fresca, congelada, curada, defumada, cozida e enlatada de porco, de vaca, de cordeiro, de
careneira e e aves domésticas, gorduras
anan-as para fins alimentícios, toucinho,
gordura de carne, gordura de porco, sebos alimentícios, presuntos, bacons, pás
de porco, linguas frescas e defumadas,
salsichas, chouriços e linguiças, pastas
preparadas para sanduiches

Têrmo 4,‘' 569 .610, de 1+-12-1962
• Química Industrial União Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Si-asneira

-Abril.

de 1!963 1177

e laeliocopista, pelludaa sensíveis, pas
péis para fotografia* e análises de lobo.
ratório, pigmentas, potassa, pós enetáo
lisos para, a composição de tintas, préparações para fotografias, produtos para
niquelas, pratear e cromar. produtos
pua diluir tintas, prussiatos. nativo%
removedores, reveladores: sanas,. neuto
sais' silicilatos, secantes, sena hilizaate&
silicatos, soda cáustica, soluçoes galrais
cas de uso industrial. solvente& golfa.
tos: tintas em pó, liquidas, sólidas oo
pastosas para madeira, ferra paredea
construções, decorações. couro& tecido
fibras celulose, barcos. e veienioa; talco
Industrial, thiner„ vernizes: zarca°
Termo n° 569.611, de 14-12-1962
Lord Confecções Limitdcrd
Estado da Guanabdra

Indústria brasileira
Classe 36 Para dist.nguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: kgasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas. blusas,
botas, botinas blusões, boinas, babadoures bonés, capacetes, canoas cara.
mas. casacâo coletes. -capas chalea,
cachecols. calcados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas. cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros; salas,
casacos, chi ne lus. dominós echarpes;
fartasias, fardas para colagiais, fraldas, galochas. g:av,itas gorros. logos de lingerie, jaquetas- legues:
luvas. ligas, lenços, 11 nri,s meies,
ma
mantas, mandrião, maindhaslet6s. palas, perthoar, pulover o-lerinas,
peugas, pouches, polainas. pi ja mas: pe.
chos. perneiras. guirnonos regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensórios, saidas de banho. sandálias,
sweaters, shorts, - sungas. stolas, soutiens, slacks. tater, toucas. rurbantess
ternos. uniformes e vestidos
Termo n9 569.612, de 11-12.1962
Suerelleck 5. A. Charutos e Cigarrilha*

Classe 1
Termo n9 569.608, de 14-12-1962
Absorventes. acetona, ácidos ~revi,
Exotaco Exportdaora d eFuntosS. A. agentes quhnicos para o tratamento e
Bahia
coloração de fibras, tecidos, couros e
celulose; água raz. álcool. albuintna
anilinas, alumen, alvaiade alvelantes
REGAL A EXOT'ACO chis:riais. alumínio em pó, amoníaco.
Indústria Brasileira
anti-incrustantes. auti-oxidantes, anti,
dimettS-77* À ORA Sn. t i feb
corrosivos. anti-detonantes, azora'cos
água acidulada para acumuladores.
Classe 44
Classe 44
água oxigenada. para fins industr,ais. Para distinguir: Charutos, cigarros, er
Para distinguir: Fumo em %lha
am.órua: banhos para galvanização. bem- gwrilhas-,, rapé, fuma picado e era corda
zinas, be=1 betumas. bicarbonato dê
Termo n' 569.609, de 14-12-1962
'rirmo 5691,6/3, de 14-12-1962
sódio, de potássio; cal virgem carases,
Mauser Kotnmandit-Gesellschaft.
carbonatos, estalizadores. celulose cita taiinetrire da Máquinas Agi-lenias Piaba)
. Alemanha
S.. it.
pas fotográficas, composições estintoree
Paula
de incêndio cloro. corrosivos cromatoscorantes, creosotos; descorantes desiacrustantes. dissolventes: emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes. calca.
ratos: Fenol, filmes sensibilizantes para.
Fotografias, fixadores, flindos para
freios; formol. fosfatos industriais Ma
foros Industriais, fluoretos. &adiantesClame 28
para solda: galvanizadores, geta1na para:
Para diatinguir: Artefatos de material fotografias e pinturas giz glicerina( ha •'
plástica e de trylont Recipientes fabrica- dratos hidrosuMaiar magnésio: mesta..
..
Clamedos- de material- plástico, revestimentos dor nitratos, neurralizadori& monteio- Para, distinguir: Máquinao
partais 81
confeccionados de substánsiaa animais lose: óxidos, oxidantes, 41~ eiaro,'plaa máquinas para, rodos eis'
adaseriakt
e veneta-lar 4rgolak açucareiros, ar- lura, óleo- de linhaça prodntas -monda AdVilniner 'de. rosquewr,'.
tiecáMla
mações . parts • óculos, bules., bandejas coa para lenpressao(,,-potassta.
iam motores. eiétrfcessz •i,' adores: : Ni.
bata s para,, Wlefeames.- baldes. bacias, papéis emulefoniveisi intra., faregrata, rnoreptast r atacas . rid nornosi gela.
bolsas, caixas, carteiras, chapas cabo& papéis de enenemal, 'papéis belloczttages, cloros para corrente caulinos e "tr.

rasilva

. e40411116 taPtSILFffli
Classe 42
Para- distinguir: Aguardente, anis, anlsato, -bagaceira, cerveja, ccuihaque, ferrai', genebra, gengilsre, gim, graspa,
corre espirituosos nim, vinhos vodca,
vrisky
Termo is" 569.603, de 14-12-1962
\ansk Labot•atorios Químicos e
Farmacéuticos Limitada
Estada da Guanabara

PRORROGAI*

DERROTAR
;••

.3.
'Pais dístaaoir; Preparado fárautcètàtico

MAUSE
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Termo a' 569.615, de 14-12-1961
nada, plainas, máquinas de falar e cenJoão Maschke
trar tornos mecânicos, prensas mecâniParaná
cas, máquinas ~assadeiras, misturadomas e distribuidoras de concreto e
barro, máquinas compressoras. máquinas adaptadas na construção e conservação de estradas, mineração, core de
Madeira. movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora. máquina á desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, cal. IND. BRASILEIRA
deiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores auClasse 48
tomáticos de alta . e baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos Para distinguir: Brilha tuna, loção, pee máquinas limadoras, máquinas opera- tróleo, pó de arroz, água de colonia,
pentes e escovas de dentes
trizes. rotativas ou cortadoras para uslnar ferro, aço e bronze, máquinas para
Termo n° 569.616, de 14-12-1962
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
Cia Agrícola, Administradora e encanatórias. espuladeiras, torcedeiras,
Industrial "São Luiz"
tneadeiras, rolos e roletes, brunidores
São Paulo
paar cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
BX0 LUIZ
receptáculos
Termd n 569.614, de 14-12-1967
Guiomar de Mello Pioneira
Sâo Paulo

"Y EM ANJe
tal BRASILEIRA

Classe 4b
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza. água facial, água de lavada,
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de elfaze
mas, amónia perfumada, liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo. pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas. em tabletes sril
lentilhas, em trociscos e em piluias,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios. desodorantes, Insolventes,
essências, extratos, estojos e perfumes.
Creme para limpeza da pele, e para base
de' pó de arroz, esmaltes para tuahas,
escóvas para dentes, cabelo, Nadryo.
cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana. cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada, para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfuoao, ler
ções, liquidos dentifrícios, em pusta, eak
sabão, em creme, em elixir e em p6,
líquidos para ondulação. permanente,
lixas para unhas, laquô, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toncador,
pastas e p6 para as unhas,. -ra-pa
para pó de arroz, papéis perf atuados,
carminados, e, cem pó de arroz, pentes,
,pomadas perfumadas para o embeleza,
.mento da oitis, ponrpons, pó .de
arroz

Abril de 196J
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Inclastria Brasileira

Classe 2
Substâncias e preparações quimizas
usadas na agricultura, â saber: adubos,
adubos artificiais para o solo, álcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o soro, defumadores,
desinfetantes asados na agricultura e
na• horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano, frise.
tifugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para des.
trulr insetos, hervas e plantas daninhas, sais para fins agricolas, sais para
fins horticolas, substâncias químicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e verrnina,
venenos para insetos • visgos
contra lagartas
Termo •n° 569.617, de 12-14-1962
Cia Agrícola, Administradora e
Industrial "São Luiz"
São Paulo

ett. AGRSOOLK, ADKL~DOttá
IttDinTabst, 1'34 LOU"

Termo n' 569.623, de 14-12-1963
Casacos, chinelos, dominós, echarpesi
Colgate
Pahnolive Companz
fantasias, fardas para wi titarese cole*
Estados Unidos da América
fiie is. fraldas, galochas, gravatas, gorrus, jogos de !Ingeria, Jaquetas, leques;
luvas, ligas, lenços. mamãs, melas.
maiôs. mantas, mandrião. mantilhas; pa.
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas: puClasse 46
nhos, pesneiras. quknonos, regalos,
Para
distinguir:
Velas, fósforos, sabão
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias, comum e detergentes,amido, anil e presweaters, shorts, sungas, atolas, sou- parações para a lavandaria, artigos •
preparações para conservar e pode
tiens, alada, tater, toucas, turbantes;
ternos, uniformes e vestidos
Termo n° 569.624, de 14-12-1962
Colgate
Palmolive Company
Termo n° 569.619, de 14-12-1962
Estados Unido i da América
Nechemie Wulkan 6 Cia. Limitada
Classe 48
São Pau'Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
dentifricios, sabonetes e preparados pis.,
ra o cabelo, artigos de toucador e et.
côvas para os dentes, unhas, cabelo e
roupa

PEPE,

Industrla Brasileira
Classe 33
Artigos de vestuários, roupas feitas,
semi-confeccionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e Crianças, a
saber: Agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais, anáguas, aventais,
batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, cominações, casacões, capotes, calças, calça-saias, chinelos, cintos, cintas, camisas, camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus; dolmans; echarpes, estolas; farda.
mentos; gorros, galochas, gravata&
guarda-pó: impermeáveis; jaquetas; lenços, leques, lençaria, ligas, librés,
gentes; mantas, meias; palas, paletós,
pantufas, pijamas. peignoirs. punhos,
peitos e peitilhos para camisas, pelerines, polainas, ponchas, pullovers; qui.
monos, quepis; regalos, robe de chambre, roupas de brim para o trabalha
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, soli.
déos, shorts, sungas, slacks, sueteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos; tra•
les, ternos, toucas, tailleurs, turbantes;
uniformes, uniformes para empregadas;
vestidos: xales
Têrmo

569.620, de 14-12-1962
Pedro Carducd
São Paulo
huro-oanus

Lkaaii41.-enTil

Classe .31
Titulo

•

Têrmo nó' 569.621, de 14-12-1962
Colgate
Pahnolive Company
Estados Unidos da América

Now- Comercial
Termo n9 569.618, de 14-12-1962
Nechemie Wiukan el Cia. Limitada
São Paulo

Termo n° 569.625, de 14-12-1962
Colgate
Palmolive Company
Estados Unidos da América

•

,DONA_GERINGONCA

POMPOM
Classe 46
Para distinguir: Velas, fósforos,' sabão
comum e detergentes,amido, anil e preparações para a lavandaria, artigos e
preparações para conservar e polir
Termo n° 569.626, de 14-12-1962
Colgate
Palmolive Company
Estados Unidos da América
Classe 48
Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
dentifricios, sabonetes e preparados para O cabelo, artigos de toucador e escõvas para os dentes, unhas, cabelo e
roupa
Termo n° * 569.626, de 14-12-1962
Palmolive Company
Colgate
Estados Unidos da América

RECHONCHUD6
Classe'.16
Para distinguir: Velas, fósforos, sabão
comum e detergentes,amido, anil e preparações para a lavandaria, artigos e
preparações para conservar e polir
e...
• Termo n° 569.628, de 14-12-1962
Palmolive Company
Colgate
Estados Unidos da América
Classe 48
Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
dentifrícios, sabonetes e preparados para o cabelo, artigos de toucador e esamas para os dentes,
unhas, cabelo e
p
Têrmo n° 569.629, de 14-12-1962
Palmolive C,oinpany
Colgate
Estados Unidos da América

Classe 46
Para distinguir: Velas, fósforos, sabão
Inan3-U.1a Brasileira comum e detergentes,amido, anil e prenarações para a lavandaria, artigos,
preparações para conservar e polir
C:ci,St• ;h
Colgate
Palmolive Company
Para distinguir: Artigos de .vestuário,
Estados Unidos da América
e roupas feitas ein geral: Agasalhos
aventais. alpet catas, anáguas, blusas.
Termo n° 569.622, de 14-12-1962
Colgate
botas, botinas. blusões. boinas, baba,
Pahnolive Company
doures, bonés, capacetes, cartolas cara.
Estados Unidos da América
mios. casacão /coletes, capas, chales,
Classe 48
Cia.ese 46
cachecols, calcados, chapéus, cintos, Para distinguir: Perfumaria. cosir éticos,
cintas, combinações, corpinhos, Calças dentifrícios, sabonetes e preparados pa- Para distinguir: Velas, fósforos. sabão de senhoras e'de crianças, calções, cal, ra o cabelo, artigos de toucador e es- comum e detergentes,amid o , anil e preos, camisas, camisolas, cambetas, cue tõvas para os dentes, unhas, cabelo e parações para a lavandaria, 'artigos e'
cai, ceroulas, colarinhos, cueiros; salas,
preparações para conservai e Polir
roupa.

.Y41311'11,

IQUENQUEN
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• Térmo n° 569.644, de 14-12-1962
Termo n° 569.637, de 14-12-1962
Temo a° 569.630, da '4-12-1962
Indústrias Gerais Cássio Medeiros
PaLmolive Company
Colgate
Palmolive Company
•Colgara
Santa Catarina
Estados Unidos da Amarica
Estados Unidos da Araarica
-•
•
Cise 48
Para distinguir: Perfumaria,' cosméticos,
.PRQRROGACZN
dentifricios, sabonetes e preparados paClasse 48
ra o cabelo, artigos de toucador e estbvas para os dentes, unhas, cabelo e Para distinguir: Perfumaria, cosinéticos,
dentifrícios, sabonetes e preparados paTermo n° 569.631, de 14-12-1962
ra o cabelo, artigos de toucador e esPaImolive Company
Colgate
Ovas pata os dentes, unhas, cabelo e
Estados Unidos da América
roupa
sas
Térmo n".569.638, de 14-12-1962
Palmolive Company
Colgate
Estados Unidos da América
Classe 46
- Para distinguir: Velas, fósforos, sabão
comum e detergentes.amidoa anil e preClasse 41
parações para a lavandaria, artigos
Para distinguir: Farinhas alimentícias e
Class 4é
preparações para conservar e polir
pós para pudins
Para distinguir: Velas, fósforos, sabão
Prorrogação
Temo n* 569.632, de 14-12-1962
comum e dete-agentes,arnido, anil e pre, roupa
parações para a lavandaria, artigos e
Termo
n°
569.645,
de 14~12-1962
Palmolive Company
Colgate
preparações para conservar e polir
Jair Gonçalves Bastes
Estados Unidos da América
Minas Gerais
Termo n' 569.639, de 14-12-1962
.Palmolive Company
'CoIgate
•
Estados Unidos da Amaria?

QUAQUA

SIM AO

IROCOUSt

RINTIN,

Padaria Padre Eustáquio

Classe 48
Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
•dentifricloe, sabonetes e preparados paClasse 41
ra o cabelo, artigos de toucador e esClasse 48
Titulo
covas para os dentes, unhas, cabelo e Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
roupa
dentifrícios, Sabonetes e preparados paTermo n° 569.646, de 14-12-1962
ra o cabelo, artigos de toucador e es- Paizia Edições Cinematograficas S. A.
Termo n° 569633, de 14-12-1962
Estado' da Guanabara
cearas para os :lentes, unhas, cabelo e
Palmolive Company
Colgate
• roupa
Estados Unidos da América
PATRI,
Temo n° 569.640, de 14-12-1962 •
Edições Cirinmrstográlicas S/A.
Colgate
Palmol;ve Company
Estados Unidos da América
, Nome Comercial
Classe 46
• Taamo n° 559a647 de 14-12-1962
Para distinguir: Velas, f ósforos, sabão
acareie Guerlain
detergentes,amido,
anil
e
pk. comum e
França
paraçae6 para a lavandaria, artigos e
Classe
46
preparaçaes para conservar e po:ir
Para distinguir: Velas, fósforos, sabão
comum e detergentes,amido, anil e preTermo n° 569.634 de 14-12-1962
parações para a lavandaria, artigos - e
Palmolive Company
Colaate
preparaçaes para conservar e polir
Estados Unidos da América
Ca s.:e
•
Têrma a° 569.641, de 14-12-1962
Para disanguir artigos de toucador e
Moulton Developments Limited
perfumarias em geral: Almissar. ágva
Inglaterra
Classe 48
de beleza. água fadai, água de lavanda
Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
água de colónia, arminhos, água de
dentifrício& sabonetes e preparados pa•HYDROLASTIC
guin& água de rosas, água de allazera o cabelo, artigos de toucador e esaias, munia perfumada liquida, em pó.
Classe 21
•
camas para os dentes unhas. cabelo e
em pedras, para banho, brehanenas,
e
suspensões
paPara
distinguir:
Molas
roupa
bandolinas, batons. cosméticos para
ra velados e partes das mesmas
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,
Tarro° n° 569.635. de 1442-1962
crayons, cremes para a pele, caiaras.
palmava compriny
Termo n° 569.642, de 14-12-1962
Colgate
cheiros em pastilhas. (273 sabates. em
José Alves Ce'reaueíra
.
Estados Unidos da América
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
Estado da Guanabara
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, diazo'ventes.
assam-ias. extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele...e para base
de pó de arroz, e'smaltes para unhas,
escôvas para dentes, cabelo, roupas,
Classe 46
cílios e unhas, fixadores para a cabelo.
Para distinguir: Velas fósforos. sabão
Pestana, cilios e bigodes, fivelas para
comum e detergentes.amido, anil e P rao cabelo, glicerina perfumada para uso
Classe 33
paraçCes para a lavandaria, artigos e
de toucador, grampos para o cabelo;
Título
preparações paru conservar e polir
geléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança-perfames., loTérzno n' 569.643, de 14-12-1962
Termo n° 569.636, de 14-12. 1962
ções. líquidos dentifricicra em pasta.. em
Conaanhta de Cigarros Sinimbil
Colgai — Palmolive Company
sabão, em creme, em elixir e em Pó,
Rio Grande do Sul
Estados Unidos da América
ltquidos , para • ondulaçáo permanente;
lixas- para unhas, taquè er/eas .para a
cabelo, pasta e- pós para dentes, perfiz.
fitIOSONmes petróleo ara uso de toucador,
.!as e pó para as unhason-pollS
Cassa 46
Não Queima Sózinlio a pó de arroz . papéis perfumados:
Para alatino:ar a -Velas fósforos sabãu
',manados, e com pó de arra*, -pectes,
rom ri*? e cleter;genteJnido,. anij e pra.
pomadas • perfumadas - para 'a- embelezaparaOri i. éai'd
Classe
mento da cutis. pon-pons,
--de
yandri ,ar', gois e
;
a- •
•• arroz
prOaganda
'Faxesdià

TUFÃO

BE/1. RRO

RATO

TAL

MACACO

•

GATINHA FIFI

•CESAR

Térmo n° 569.648, de 14-12-1963
Yolanda Corporation
Ii.stados Unidos da América

YOCKNDt
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusag4
botas, botinas, blusões, boinas, babas
dawtea. bonés, capacetes, cartolas, miras
puças, casacão coletes, capas, c.laale
cacheccds, calcados, chapéus, altitad,
cintas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas. camisolas, camisetas, caça
caia ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,
caaecos, chinelos, dominós, echarpes;
Lar:insta& fardas para nulitarese eo!on

gíria fraldas galochas, gravatas, gota
•coa, amos de !ingeria. laqueias: :ecluda
'iuvas ligas. , lenços, manais, meias,
maiôs. mantas. maadriao, ia andhas; pa•
lett,u, penhoar, pulover. pelerina%
pengas, pouches. p olainas. 0 1 1amas: pua
•nhos. perneiras, guinsonos, regalos
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandália;
sweaters, shorts • sungas, atolas. sou.
tiens, slacks, tater. toucas, turbantes;
teraos, unias:Ines e vestidos
Temo n' 569.649, de 14-12-1962
Indústria c Comércio de Jóias
Bandeirante Limitada
Estado da Guanabara

to.c~
Classe 13
Para distinauir: Joalheria e artigos de
Metais preciosos, semi-prectosos e Suas
Imitações, usados ccrno adonros, pedras
preciosas trabalhadas e suas inaatções.
Brincos, pulseiras, broches, anéis, abotoadaras, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas, berloques, corren• tes, estolas para lojas e argolas
Temo n' 569.650, de 14-12-1962
Coelho Neves El Cia., Limitada
• Estado da Guanabara

...tosse 16
Para ±-31stinguirr — Os segutntá materiais para construções e decoraçoes:
Produtos de base astáltico, osatertai
Isolante contra trio e calos tijolos.
vrodutos para tornar impermeabilizantes
ts argamassas de 'cimento e cal ritdraplira, tubos para concreto, argila. arda.
Padreganas gesso, estuque. chapas isolantes. placas para pavtmentaçáo,
lhas,' estacas, cal telas de metal perto
construções, postes de ernereaa ciareto, peças ornamentais de Gialellect OU
gesso para tetos e paredes, lamelas de
matai. .eadairas para construções: soleiras para portas_ vigamentos r caibros,
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
lanelas, batentes; colunas, balaustres,
ladrilhos, azulefok mosaico; masallose,
forros. lambris: frisos, portas. portões.
grades. esquadrias ralhas. saibrar -de
ventikr;go, luvas de iunçárs chapas • •
paira. coberturas, • corrináo, estruturas •
Di dática' e; agrades- ou tePas ,• dor anum
Para -Sorros s-ou- armacõear tiara • '
construções'

5?
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Termo n° 527.698, de 3-2-1962
Fabrique D'Horlogerie Angelus Soclete
Anonyme
Suiça

TÊRMOS

Termo n° 425.777. de 9-9-1959
LaboratoriG BcItrand Littada
S ao Paulo

PRORROGACd0

ANGELUS)
Classe 8
Artigos da classe

-

ESP.A40
Irxdustr4a Brasileira
LABORATÓRIO, I3ELTRAND
LTDA. - São

Termo n° 419.922, de 27-6-1959
Forvico Comércio e Indústria de Isolantes Refratarios e Anti Aeldos Ltda.
São Paulo
•

7

Classe 3
Artigos da classe

FoRvicol,

Termo e 545.166, de 3-7-1962
Richardson Merrell Inc.
Estados Unidos da" América

Indo Brasileirs 1
Classe 15
Artigos da -classe

•

Tétano a° 421.159, de 7-7-1959
Fritz Rosenbaum
Sào Paulo

•A

CEEPRIN
Clases 3
Artigos . da classe

112~0.0!..~11.~..adMMLUEm

Classe 32
Artigos da classe

Termo n° 4,7,961, de 14-5-1959
"
João Tonai' Junior
Santa Catarina

Termo n° 537.583, de 8-5-1962
Romeu Cicarelii & Cia. S.ão Paulo

(Seção III)
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l'\!TERIORES
Termo n° 544.687, de 28-6-1962
Industrias Reunidas Sofa Cama Drago
S. A.
Estado da Guanabara

Termo ri° 531.236, de 6-4-1962
Exportadora Hennig S. A.
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

INDY Lb

PRORROGAÇÃO

Classe 44
Artigos da classe

SOMBRA, AGUA FRESCA E...

DRAGOFLEX
Classe 40
Artigos da classe

Termo n° 555.674, de 4-9-1962
Cia. Brasileira RhodiaCeta Fábrica de
Raiou
São Paulo

PP.OfiRoGnia

Termo n° 521.475, de 16-1-1962
Cia. America Fabril
Estado da Guanabara

AtrAerica
zauoszatz. cassar1a/1
Classe 23
, Artigos da classe

Classe 37
Artigos da classe

. . n•••n•

Têrmo n° 427.067, de 31-8-1959
Indústria de Cliches Santa Rita Ltda.
Termo n° 534.541, de 10-4-1962
" São Paula
Laboratorios Osorio de Moraes Ltda.
Minas Gerais

SANTA RITA

MAIESTIC

SERRALHERIA

'INE) BRASILEIRLI,

INID, BRASILEIRA

UVARANAS

Classe 25
Artigos da classe

Classe 38
Artigos da classe
Termo n° 426.798, de 18-9-1959
Casa Barbosa Freitas de Tecidos Ltda.
Ratado da Guanabara

Classe 16
Artigos da classe
Titulé, de EJabelecirnento
Termo n° 426.632, de 27-8-1959
Indústria de Tecidos e Confecções
Klinonyl Limitada
Sa'a Paulo

KLINONYL
INI;), BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe

DI. CORTA-7E0
Classes 1 a 50
Artigos da classe
Sinal de Propaganda

Termo n9 426.937. de 21.9-1959
Madeireira Santa Ines Limitada
São Paulo

Termo n° 427.304, de 23-9-1959
Padaria Liberdade Liri:tada
Rio Grande do SÁ

SÁNTÀ LUZ.

e v.

Li
etdadè
,`. Indústria
Brasile. ra:
Classe 41
Artigos da classe
Termo n° 560.580, - de 10-10-1962
Perfumaria Dmte LimiuWa
Estado da Guanab—ara

PRORROGAÇÃO'

TRICOE310Li
?INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Artigos da classe

raddetria

Clasw 3
Artigos da classe
Termo n° 426.498, de 25-8-1959
Helio Fava, João Demeo, Valentim
Ferri, Luiz Donato
São Paulo

Nem.

Termo a , 426 .975, de 21-9-1959
Taxai Marape Limitada
São Paulo

LIDO
IND. BRASILEIRA

Termo n° 557.626, de 20-9-1962
Radios Belmonte Limitada
São Paulo

411 L O )1 9 r
VIndastria Brasil* .r.k)
Classe 6
Artigos da classe
Termo ri° 552.560, de 14-8-1982
Alceu Guimarães Pinto
Rio Grande do Sul

PRORROGAOS
. 2...C.Ateeltn

MARAPE pESÇOBÁR
Classe 23
Artigos
da classe
_

'Indústria Braaileiril
Classe 4
Artigos da classe

Termo n° 531.482. de 15-3-1962
Francisco Mentis ei Cie. Limitada
Minas Gerais

PRORROGAÇÂn
Classe 33
Artigos da classe
Titulo de Estabelecimento

..$4~44,e-ft •

#40, BRASILEIRA

BRASILEIRA.'
.
.
•

Braolleirs

Classe 16
Artigos da classe

Termo n° 423.385, de 28-7-1959
Indústria Brasileira de Enxofre S. A.
São Paulo

INDUSTRIA BRASILE1RA:v.

PIMENTA mALAGuprA
Classe 44
Artigos da classe
Termo n° 544.331, de , 26-6-1962
Laboartorios Biosintetica S. A.
São Paulo

_PRECITÊCNICA
.
IND. BRASILEIRA
Classe 3
Artigos da classe
Termo n° '544.889, de 2-7-1962
Joaquim Guimarães
Minas Gerais

PRORROGÂÇÃO
,FEBRIX
JOAQUIM C. GUILIARTLES

Clame 40
Artigos da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cri 4,00

LEOPOIMIu-lans
Classe 3
Artigos da classe

