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N. 349.284 -- wahlt Comut Cos.
DEPARTAMENTO NACIONAL
truzione Macchine Utensill e Macelal.
REVISTA
DA
PROPRIEDADE
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ne IVIaglieria 5 P A - classe 6.
N. 402.989 - Emblemática - Anon
DECISÕES po SR. MINISTRO
INDUSTRIAL
Associates Inc. - classe 40.
N. -403.231 - Eliana - Móveis e
Dia 20 de maio de 1963
City Patentes e Marcas Ltda. Decorações Eliana Ltda. - classe 40.
RECONSIDERAÇÃO DE
Mecânica Alfredo Lippi S. A.
N. 403.232 - Fixatan - Alexandre
(no pedido de fotostática das
DESPACHO
- Classe 48.
marcas tèrraos 348.112, 583.456, Loschi
(recorrendo do despacho que deEletrôni403.247 -- Xangiu
São Paulo Alpargatas S. A. (no 583.457, 583.458, 583.402, 583.401 caN.
feriu o têrmo 210.962 marca HérXangiu Ltda. -- classe 8.
cules de Attill Fuser & Cia. - O pedido de reconsideração de des- e 583.403) - Declare a finalidade N. 405.835 - Monogás - Colibri
Senhor Ministro exarou o seguin- pacho que deferiu o têrmo 115.228 das cópias solicitadas.
Lighters Limited - classe 44. N. 378.722 - Italquara - Usina
te despacho: Aprovo o parecer priv. de invenção de Indústrias de
City
Patentes
Marcas
Ltda.
e
supra - 10-5-1963 (as.) Antônio Tênis e Artefatos de Borracha (no pedido de- fotostática da Itaiquara de Açucar e Alcool S.A.
classe 47.
albino, Ministro da Indústria e Iria Ltda.) - Reconsidero ex- marca têrmo 458.952) - Declare
do Comércio. - O parecer do officio o despacho que deferiu o a finalidade da cópia fotostática.
EXIGÊNCIAS
Consultor Jurídico opina pelo não presente pedido, para efeito de
Adahir .de Mattos Marcellino
N. 414.779 - 414.780 - 414.781
provimento do recurso extraordi- ser examinada a oposição apre- (no pedido * de cópia fotostática
sentada dentro do prazo mais dos tèrmos 468.203 - 479.975 - Parais° das Noivas-Ltda. - Satisfa.
nário.
ça
exigências.
Agostinho Setti S. A. Comércio tardiamente anexada ao proces- 496.194 - 497.507 - 547.685 - N.
422.954 -- Jainar
. tin Comércio
Exportação Importação (recorren- so. Volte ao Dr. Meira Unia.
547.882 - 548.430 - 548.904) "- Indústria e Importação Ltda. - Sado do despacho que deferiu o têrtisfaça
exigência.
EXEPEDIENTE DO
Em se tratando de processo nôvo,
434.483 - Editora Abril Ltda.
mo 234.166 título Casa Sete Fadeclare a finalidade das cópias - N.
DIRETOR GERAL
Satisfaça exigência.
zendas e Armarinho Ltda. de Cafotostáticas solicitadas.
N. 400.782 - Ribeiro & Pimenta
sa Sete Fazendas e Armarinho LiDia 20 de maio de 1963
Ltda. - Satisfaça exigência e prosmitada). - O Sr. Ministro exarou
RETIFICAÇAO DE RECONSIDE- siga-se com 03 exemplares.
Notificação
O seguinte despacho: Aprovo o paRAÇÃO DE DESPACHO
N. 400.853 - Indústrias Brasileira,
recer supra - 10 - 5- 1963 (as.) AnUma vez decorrido o prazo de
de Artigos Refratários S.A. Ibar tônio Balbino - Ministro da InN.
o
444.611
Emblemática
exigência.
dústria e do Comércio'. O parecer recurso previsto pelo art. 14 da (fig. de losango) - Classe 41 de Satisfaça
N. 44)2.439 - Emprèsa Jornalística
do Consultor Jurídico opina pelo Leal n.o 4.048 de 29-12-61 e mais Moinho Vassourense Ltda. - Brasileira
S.A. - Satisfaça exigen.
dez dias - para eventuais junprovimento do recurso.
Considerando que as marcas ci- cia e prossiga-se com os exemplarei
Rio Motor Ltda. recorrendo do tadas de recursos, e do mesmo tadas pela opoente consistem nas incluindo a classe 33.
não se tendo valido nenhum indespacho que deferiu o têrmo
listas verticais; considerando que
N. 402.438 - Ernprêsa Jornalística
251.465 título Rio Motor de Fran- teressado, ficam notificados os re- as marcas registradas colidem, Brasileira S.A. - Satisfaça exien.
querentes
abaixo
mencionados
a
cisco" de Souza IVIagalhãea) - O
eia
e prossiga-se com os exemplares
quanto a êsse aspecto, com aqueSr. Ministro exarou o seguinte des- comparecer a êste Departamento las, resolve, na forma da lei, re- incluindo as ciasses 32, 33 e 49.
pacho: De acôrdo. (as.) Mauro a fim de efetuarem -o pagamen- considerar o despacho que man- DIVERSOS
Sales - 15 - 5 - 1903.
O parecer to da taxa final concernentes à dou registrar a presente marca
expedição
dos
respectivos
certido Consultor Jurídico opina no
N. 344.684 - Columbus Importapara efeito de indeferir, o pedido
sentido de ser negado provimento ficados dentro do prazo de ses- de acórdo com o art. 95 n.° 17 do ções Indústria e Comércio Ltda. senta dias - na forma do paráProssiga-se com os novos exempla,.
ao recurso.
Código (republicado)
res.
Casa Fonseca Duarte (Cereais) grafo único do art. 134 do Código
N. 356.265 - Gerardo Silva Gomei
Limitada (recorrendo do despa- da Propriedade Industrial.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- Prossiga-se com os novos exemcho que deferiu o têrmo 304.938
•
PESQUISAS
MARCA DEFERIDA
plares.
marca Caldas de S. A. de Vinhos
N. 400.761 - Julio Ruiz Lopez
Dia 20 de maio de 1963:,
383.567
Cantaclaro
N.
o
e Bebidas Caldas) - O Sr. MiProssiga-se com os exemplares.
Luiz
Azevedo
Soares
Classe
42.
Notifica0o
nistro exarou o seguinte despaN. 401.396 - Cia. Comercial e
cho: Conheeo do recurso nos têrMARCAS INDEFBRIDAS
Unia vez decorrido o prazo de re- Construtora Enarco - Prossiga-se
mos do parágrafo único do artigo
curso previsto pelo artigo 14 da Lei com os exemplares incluindo as cias.
'50 da Lei n. o 4.048 de 29 de deN.° 242.920 - Canta Galo
n.° 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias ses 16 e 25.
zembro de 1961. Pelos fundamen- Raab Drechsler & Cia. Ltda.
- para eventuais juntadas de recurN. 401.883 - Auto Elétrico FM.
sos, e do mesmo não se tendo valido F011
tos que instruiram a decisão mi- Classe 42 (art. 95 n.° 17) .
Ltda. - Prossiga-se com 03 nonenhum interessado, ficam notifica- vos exemplares.
. nisterial no processo M.T.I.C.
os requerentes abaixo menciona. número 819.904-60 nego provi- DESISTENCIA DE PROCESSO dos
N. 402.053 - Fábrica de Forrados a comparecer a êste DepartaLtda. - Prossiga-se com 0a no' mento ao recurso. Em 23 de abril
Warner Lambert Phannaceuti- mento, a fim de efetuarem o paga- gens
vos
exemplares.
de 1983. (as.) Antônio Balbino cal Co. (declara a desistência do mento da taxa final concernentes a
N. 402.056 - Fábrica de Forragenti
- Ministro da Indústria e do Cotérmo 421.013 marca Bactoral) expedição dos respectivos certificados Ltda. - Prossiga-se com os novos
, márcio.
dentro do prazo de Sessenta Dias - exemplares.
- Anote-se a 'desistência e arqui- na
forma do parágrafo único do arEXPEDIENTE DO
ve-se o processo.
N. 402.231 - Casa Faro Turismo
tigo 134 do Código da Propriedade
DIRETOR GERAL •
e Câmbio Ltda. - Prossiga -se com
Industrial.
•
DIVERSOS
os
novos exemplares como título e
EXIGENCIAS
na, classe 33.
• City Patentes e Marcas Ltda.
• MARCAS DEFERIDAS
Dia 20 de maio de 1983
(no pedido de •otostatica das
4 02.239 - Lex Copiadora Ltda.,
N.o 96.549 - Pittsburgn Plata marcas tênnos 348.112, 583.456, N. 340.707 - JMS- Cia. J MS -N.
Prossiga-se como titulo.
Glass Co. - Mantenho . a exigên- 583.457, 583.458, 583.402, 583.401, Industrial - classe 5 (excluindo-se N. 402.373 - Comércio e Importa.,
cia ficando sem efeito o despacho 583,403) - Declare a finalidade vagões e partes integrantes).
ção Jotageo Ltda. - Prossiga-se ocas%
N. 347.943 - Fas Fio - Fas Fio os novos exemplares ema ~blusão
que arquivou o processo..
para que deseja as cópias.
Filter Cor. - classe 8.
da classe
41,

JIÁRIO OFICIAL (Seção III)

1798 Segunda-feira 27
- As Repartições , Palblieds
deverão remeter o expediente
'destinado à publicar:ir nos
jornais, diária:mente, até eis
15 horas, exceto aos sábados,
quando devirão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissié s, desffierdo ser formuladas por escrito, à Seçãe) de Redação, das
• as 17,30 horas, R, 141(1XiM0
até 72 horas após a saída dos
Órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de
• rodo, rasuras e entendas.
- Excetuadas as para o
exterior. que tareio sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época; por sois meses eu um ano.
- As Resinai:trás vencidas
poderão ser. ~pensas sem
IRÁS° prévio.
Para facilitar aos ~mantes
a verificação do prazo de validalde de suas assinaturas. na

Maio de 1963
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aia...danai de Propriedade Indoetriat de Leninitairle
In4eads4a Cerndarehi

nas Wielnvaeo Deps.rtamente
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ASSINATURAS
FuNCIONÁRIOS
Ca,pilal e Interivr:
Capilca e Inte rior:
Seestre
m
.
C4 t00,0& Semestre . . . C4 450,00
Cr; 1209 090 Ano
Ano
Cr$
400.00
Exterior:
Exterior:
•
Ano
Cr; 1.398,00, Ano
Cr; 1.000,00
REPAS/10EG E PARTICULARKS

parte superice . do enderêço vão
impressos e acimero do talão
de registro, o liqéa e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

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

- As stepartições Públicas
cingir-se-iio às assingiuras
anuais renGoodas até 28 de,
fevereiro de cada ano e ás
iniciadas, em qualquer época,
pelos- órgãos compeleates.
- A fim de possibi litar c te:essa
n
de valores - acompanhado& de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
asem as interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, •milidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
- Os suplementos às ediOes dess . órglios •fiCiais só se
fornecerão aos assinantes- que
os solicitarem no alo da ~inalara.
- O funcionário pAblice 'federal, para. fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
ufa condição na aio da assinatura.
- O casto de cada em piar
atrasado dos órgãos oficiais
será, sia venda avulsa, acrescido de Cr 9,50, se do . mesmo
ano, e de Cr; 1,00, por asse
decorrido.
•

N. 293.494 - Vinho de Mesa Caves Caldas - marca -- de S.A, de
Vinhos de Bebidas "Caldas"
N. 304.937 - marca: Caldas - de
Sociedade Anônima de Vinhos e Bebidas "Caldas".
N. 321.987 - Nome Comercial probal Comércio Industria S.A. Probal Comércio Indústria S.A.
N. 344.380 - marca; Micigel de Química Farmacêutica Mauricio
Vilela S.A.
N. 374.167 - marca: Contaregis de Contaregis Equipamentos de Controle S.A.
DIVERSOS
.
Joseph Ba.ncroft & Sons Co. - No
pedido de apostila da marca 264.093
- Faça-se a apostila conforme o requerido a fls. 14.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
DE MARCAS

N. 397.285 - Industrial Cambolin N. 411.119 - João Baptista Raia
& Segato -Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. 397.345 - Rolls Royce 'Llmi- • N. 527.930 - Laboratório Capim.
te&
rol Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 397.392 - Roi' Produtos de Pe.
N. 561.735 - Luciana Alberto de
tróleo S.A.
Almeida - Cumpra a exigência.
N. 397.394 - Roll Produtos de PeN. 571.481 - Companhia Geral da,
tróleo S.A.
Agricultura das Vinhas do Alto DouN. 397.925 - Indústria e Comércio ro - Cumpra a exigência.
de Rendas e Jersey "Rendafina LiN. 573.782 - Almeida Cardoso &
mitada.
N. 397.944 -.União Vinícola Ame- Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
Dia 20 de maio de 1963;
• N. 577.354 - Cassio. Munia S:A.
ricana S.A.
e Comércio - Cumpra a
Alteração de nome de titular de
N. 397.982 - Comercial Imp. Re- Importação
exigência.
processo:
gência Ltda. •
581.649 - 581.651 - CotonifiEmprêsa Editora do Correio PaulisN. 397.983 - Móveis Depan Ind. cio Rodolfo
Crespi S.A. - Cumpra
tano S.A. - Pede para ser anotada
e Com. Ltda.
na marca Correio Paulistano niuneN. 397.993 -; Editorial Bibliográ- as exigências.
ro 170.536 a alteração de nome fica do Brasil Ltda.
N. 582.851 Soc. Bras. de MineAnote-se a alteração de nome,
N. 398.111 - Flavio Barbosa Ca- ração Ltda. - Cumpra a, exigência.
valcanti. I
N. 584.908 - Omega Louis 13randt
.r..xl-EDIENTE DO SERVIÇO DE
N. 398.23 - Novíssima Publki- & Frere S.A. - Cumpra a exigênRECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO E
dada Ltda.
cia.
EXPEDIÇÃO
N. 397.187 - Zordan Auto Capas
N. 585.074 - Anderson Clayton &
Ltda,
Co. S.A. Indústria e Comércio Rio, 20 de maio de 1963:
N.
401.169
Fundição
Chiarot
Cumpra a exigência.
N. 349.109 - Beringlis Bueno &
Notificação
Ltda.
INT. 585.085 - Organização Vitória
Cia Ltda.
m
N.
_406.671
Mecânica
Autoca
Oliveira
de Publicidade Ltda. - Cumpra a
de
São convidados os ' requerentes N. 374.799 . - Ivan
Ltda. - Arquivem-se os processos. exigência.
abaixo mencionados a comparecerem Jopper.
387.737 - M. NUM.
eeteLeparta mento, a fim de efeEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 585.087 -2. Organização Vitória
N. 380.846 - Bassanufg Marques.
tuarem o pagamento da taxa final
PRORROGAÇÃO
de Publicidade 'Ltda. - Ctunpra a
N.
383.586
Clinica
de
Acidentados seguintes processos:
exigência.
dos ek,Pronto Socarro São Victor
Rio, 20 de maio de 1963:
N. 10.823 Insignia comercial: S.A.
N. 585,094 -re Construtora Carnal-Expresso Tupy Ltda. -- de Expresso
Exigências
roa Dias Ltda.,,- Cumpra a exigénN. 386.989 - João Paulo Mury.
rupy Ltda.
.
I ust ria N.
N 203 •576
J .C
d Silva -.„
.
N. 387.242 - 133RAQ, nd
N. 107.431 - marca: Marcador r 7 Brasileira de Produtos Químicos I.1- Cumpra a exigência.
N. 585.115 - Torrefações Associa,
Ia Rogério Guerra.
N. 215.645 - Pinchin Johnson & das Indústria e Comércio Ltda.. -•
tada.
N. 149.780
marca: Vitaminetas N 387.505 - Armando , Rosa.
Asscciates Limited - Cumpra- a exi- . Cumpra a exigência.
r- de ProdutoS Rocha Químicos e N.. 387.506 - Enio
' Nogueira Bo- gência.
Associararrnacêuticos S.A.
N. 252.692 - PastificioFanillo 14• 585
• 115 '- eorrefaçõea
, stria
telho.
Comércio Ltda. Franchini Ltda. •- Cumpra a ed.-. das Indústria
N. 387.735 - M. 'Marti.
N. 196.330 - Titulo de Estabeleci.Cumpra , a exigência.
inento; Bazar York - de Jorge Hal- N. 388.110 - 'José Antônio de 011- gélida.
•
atina Laet.
&amue & Filho.
•
N. 252.748 - Indústria e domér- h. 585.144 - Freioxo S.A. Enaprè11.388.118 . - Standar Lanches cio Antônio Nogueira S.A.
cum:asa Gane Teatral -,- Cumpra a exigénN. 197.643 - marca: Miracol .
•
. a , Cia.
S.A.
Be Farbenfabriken Bayer.
a exigênciar N. 388.325 - Myrthes Paranhos. praN
344.571
Juan
Valia
F.
errer
a
N.
585.223
•-- , Agro-pan Comercial
N. 222.057 - marca: Luteoviron N. 388.342. - Construtora Imobi•
•, João Pratas Valia - Nair ?rates importadora Ltda. - Cumpra a exi- •
1.- de Indústria Química e Farma-, liária Líder ,Ltda.
Valia e Alfredo Pratas Valia - Cum- gência.
"Uca Scherin g S.A.
N. 391.927 - Ouro Mak Ltda.
pra a exig ência.
• .. =
- i1 N. 585.256 -- Confeitaria Paris
Brimex
Brasileira
'
N.
392.127
N. 255.652 - Nome Comercial Exportadora
S.A.
e
Importadora
N.
371.322
Curtume
Anchieta
Ltda. - Cum p ra a exigência.
D tribuidora Record de Serviços de , N. 392.136 - Companhia Brasilei - _Ltda. . Cumpra a. exigência:
k:
I N. 535.288 -- Villashões S.A. luprensa Lida. - de Distribuidora
Malte
- João Baptista Raia déstrias de . Papel - cumpra a exlra de _Indústria e Comércio N. 411.118
rd de Serviços" de Introrer,"
, ,-- -,
-- Cumpra a axigéhela.
Maltebras.
.
.. .géneia.
tada.
N. 418.937 - Torna Terra S.A.
Terraplanagem em Geral Máquinas !
Peças e Acessórios - prossiga-se com
os exemplares.
N. 419.144 - Karma Administração
de Bens Ltda. - PrOSSiga-se com os
exemplares.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERENCIA E LICENÇAS

is

•

•
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N.9 585.174 - Ruiu!
ClaSSe
Ne 585.098 - Laboles.sel - Classe
N. 9581.396 - Emblemática Classe 48 - Cia. Joluison & Johnson 3 - Laboratrédo Lalxdessel S.A. - - Willys Motora Inc. - Prorrogue*
o registro.
se o registro', com exclusão de errin
N. 452.354 - Max Lowenstein do Brasil ?rode. Cirúrgicos. - Pror- Prorrogue-se
N.9 585.103 - Husun White Brio breagem.
S.A. Fábrica Aliança de Artefatos rogue-se o registro./
Ne - 581.654 - Nevada - Catasse - Classe 4 - Mo Och Dotnsjo AktleNe 585.266 - Laranjal - Classe
de Metais - Aguarde-se.
- Prorrogue-se o registro.
N. 545.166 - Richardson Marrei 31 - Cotonificio Rodolfo Crespi S.A. bolag
- Guerino Zelia - Prorrogue-se
Ne 585.104 - Bleached Kraft - o11registro.
Prorrogue-se
o
registro,
retificanInc. - Aguarde-se.
Classe
4
Mo
Och
Domsjo
Aktiedo-se
a
data
para
4-11-53.
Ne 585.267 - UFA - Classe 26
N. 585.224 - Agro-Pan Comercial
Prorrogue-se o registro.
582.359 - Swenson - Classe bola.g.
- Indústria de Meias Cruz de Malta
Importadora Ltda. - Nada há que 6 Ne
Ne
585.114
Sintergol
Classe
Whiting
Corporation
Prorrodeferir uma vez que o R. 199.576 es- gue-se o registro, considerando-se 46 - B. T. Babbitt Industria Quí- Lida. - Prorrogue-se o registro.
•tá em vigor até -30-7-967.
mica S.A. - Prorrogue-se o registro.
Ne 585.281 - Wal - Classe 8
máquinas industriais. N. 585.343 - Casa Gente S.A. como 582.764
N.9 585.116 - Juca Mulato - Clas- Eletro-Indastria Wallta S.A. - Pror- Silveroil s- Classe
Indústria e Comércio de Vidros - 47Ne
- Cia. Fábio Bastos Comerei° e se 43 - Torrefações Associadas In- rogue-se o registro.
Aguarde-se.
Indústria - Prorrogue-se o registro. dústria e Comércio Ltda. a - Pror- N.9 585-.304 - Festival - Classe 8
•
- Les Disque de Franco - ProrroN.9 582.774 - • Mlanteiga de Coco rogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO 'DE REGISTRO
Brasil -- Classe 41 - • Refinaria de • N.9 585.119 - Protin -- Classe 28 gue-se o registro.
Kaml-Zinha - Clasclasse 38 Óleos-Brasil S.A. - Prorrogue-se o - Protin Comissões Ltda. - Pror- • Ne 58.5.305
N. 392.621 - Waldorf
rogue-se o registro.
se 10 - Edo eloyses - Prorrogue-se
- scott Paper Company - prorro- registro.
N.9 585.136 - Kobis - Classe 3 - o registro.
Ne 583.960 - Goldcane - Classe
gue-se o registro.
N. 552.560 - Descobar - classe 40 42 - Distilaria, Cavalo Preto Ltda. Laboratório Biopan Ltda. - ProrroNe 585.306 - Olinda - Classe 48
_
gue-se o registro.
- Alceu Guimarães Pinto - Pror- - Prorrogue-se o registro.
- J. Corréa Avila & • Cia. Ltda. 585.138
Iokibis
Classe
3
N.9
rogue-se o registro com averbação de N.9 583.076 - Smart - Classe 23
Prorrogue-se o registro.
contrato de exploração ar favor de - Cia. Fábrica de Tecidos D. Isabel - Laboratório Biopan Ltda. - Pror- • N.9 585.307
Marly - Classe 48.
rogue-se
o
registro.
s
S.A.
Comércio
e
Indústria
Interbra
- Prorrogue-se o registro.
.
- J. Corrêa Ávila & Cia. Ltda. N.9
585.138
Oparsin
Clame
3
o
de
7-3-959.
Processo
por de,spa!:,
Gutermann
N.9 584.392
ClasLaboratório Blopan Ltda. - Pror- Prorrogue-se o registro.
ir. 8.072-58.
Ne 585.334 - Rex - Classe 21 se 28 - Gutermann az Ce A.G. - rogue-se o registro.
N. 553.945 - .Pyl - classe 17
Prorrogue-se o registro, retificando-es
N.9 585.139 - Nucleopan - Cias- Isnard & Cia. S.A. Comercio e Inpapelaria York Ltda. - Prorrogue- a data para 30-4-53.
dústria, - Prorrogue-se o registro.
se o registro.
N.9 584.622 - Tivoli - .Clasee 44 se 3 - Laboratório Biopan Ltda. -• • Prorrogação • de titulo de estaN. 560,580 - Tricobiol - classe 48 - Companhia de Cigarros Souza Cruz Prorrogue-se o registro.
•
beleeinIC1L tO
- Perfumaria Dalte* Ltda. -- Prorro- _ prorrogue-se o registro.
N.9 585.140 - Ciclolodina - Cias•
gue-se o registro.
Ne 584.799 - Insulex - Classe 16 se 3 -. Laboratredo Biopan Ltda. - . Ne 412.203 - Casa Princesa Duratex S.A. Indústria e Comer- Prorrogue-se o registro,
Classe 36 - Marcos Lerrer - ProrroN. 490.108 .- Mobiliária Real • N.9 585,141 - Broscofedril - Clas- gues-e o registro.
Pror- cio. - Prorrogue-se o registro. "
Classe 40 - José Berenfeld
N.9 584.881 - Malibu - Classe 42 se 3 - Laboratório Biopan Ltda. Ne 451.372 - Jardim VIrginia rogue-Se o registro.
Prorrogue-se
o
registro.
efalibu Hotel Ltda. - ProrrogueClasse 33 - Paulo Matarazzo ProrN.9 566.031 - Papal Noel - ClasN.9 585.145 - - Iodais - Clawe 3 rogue-ae o registro.
se 37 - Lanifício Jafet S.A. - Pror- se o registro.
Laboratórios
Biosintetica
S.A.
Ne
584.882
Mareie
Classe
3
zogue-se o registro, com exclusão de
Ne 452.376 - Bazar Indy - Clas- Laboratório de Biologia Clinica Prorrogue-se - o registro, retificandomosquiteiros e colarinhos.
ses 12 - le - 14
15 - 24 - 22
se data para 20-6-53. .
Ne 573.200 - Goodyear - Classe S.A. -Prorz:ogue-se o registro.
11 - 35 - 36 - 4e - 49 - IVRaN.9 585.146 - Xarope São Paulo
N.9 584.883 - Soro-Lipotonico-M ii - Companhia United Shoe Manoel
Nascimento
Jesus
Lopes - prorchmery do Brasil. - Prorrogue-se o Classe 3 - Laboratório de Biologia - São Paulo - Classe 3 -- • Io.borte- rogue-se o registro.
repica
Bristol
S.A:
Indastria
Q
Clinica
S.A.
Prorrogue-se
o
reuirai
registro retificando-se a data para
Ne 455.735 - Laboratório Mocha•
gistro.
-caeFrmêutica.-Progues
18-1-1953,
mico - Clame 3 - Paulo Proença Ne' 554.884 - - Gustassal - Classe o registro.
Ne. 577.655 - Emblemática - 3 - Laboratório de Biologia Clínica
N.° '585.147 - Crecilin-- Classe 41 Prorrogue-se o ngistro.
Classe 42 Companhia Cervejaria S.A. - Prorrogue-se o registro.
• -- Indústria Brasileira de Produtos
Ne 531.404
Escritório Técnico de
Brahnia - Prorrogue-se o registro.
Ne 584.899. - Elmo.- Classe 31 Químicos S.A. - Prorrogue-se o re- Contabilidade Zico Soares Clarese
578.274
Jupiter
Classe
39
/4.9
- .Cia. de Comércio e• Indústria Frei- gistro.
33 - João Batista Soares - - Pror_ S.A. Fábricas Orion - Prorrogue- tas Soares. - Prorrogue-se o re gis- N. 9585.143 - Laboratório oliveira rogue-se o registro.
tro.
se o registro.
N.9 544.256 - Ortopedia Paulista.
Junior - Classe 48 Laboratório
N. 584.900 - Sovii ,--Classe 42 35 - Ernest Klein
N.9 573.080 - Abbott - Classe 1
Farmacêutico Oliveira Junior • Ltda. - Classes 10
Sovis
S.A.
Sociedade
Vinícola
Su- Prorrogue-se o registro.
- Abbott LabOratOries' - Prorrogue- zanense Industriar e Comercial. -- - Prorrogue-se o• registro.
N.9 547.648 - Escritório São Vise o registro com averbação de con- Prorrogue-se o registro.
Ne 585.149 - Laotobebe - Classe
trato de exploração a favor de Abbott
3 - Laboratórios Biosintetica S.A. cente - Classe 33 - Rubens Pierrotti
Ne
584.902
França
&
Cia,
Ltda.
Prorrogue-se o registro.
Laboratórios do Brasil Ltda., por desI
•
-• Prorrogue-se o registro.
pacho de 6-6-1960 - Proc. 36.611-59. - Prorrogue-se o registro:
N.9
585.150
Cafeacetil
Classe
N.9
570.895 - Caea 11. Theo-Moller
584.903 - Choupal --' Classe 3 - Laboratórios Biosintética S.A.
e"
N.9 579.353 - Carotan Calcio Co- 42N.9
- Classes: 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
França
&
Cia.
Ltda:
Prorroloid'al - Classe 3 - Laboratório Ame- gue-se o registro.
- Prorr-ogue-se o registro.
_ 11 - 12 - 14 - 16
18 - 20
ricano de Farmacotenapia S.A. N.9 525.151 - Regulador Xavier B
1‘1. 548 • 905 - Coroa - Classe 41 - Classe 3 - Laboratório Hepacho- - 21-38-39-4647-28
Prorrogue-se o registro, retificandoBrasilarroz Ltda. Ind. e Com, - lan Ltda. - Prorrogue-se o registro. 29 - 31 - 34 e 50 - li. Theo Muise a data para 18e4-1953.
ler Importadora S.A. - ProrrogueNe 580.064 - Rhodana - Classe Prorrogue-se o registro.
9 585 . 152
a e an - as- se o registro.
N.9 584.906 - - Walkyria - Classe seN.
23 - Cia. Brasileira Rhodaceta Fa3
Laboratório
Biosintetica
S.A.
brica de Beton - Prorrogue-se o re- 41 - Brasilarroz Ltda..- Indústria - Prorrogue-se o registro.
Ig.9 577.221 --- Casa de' Mil Arti1 gistro, retificando-se a data para 8-5- e Comércio. - Prorrogue-se o reN.9 585.153 - Regulador Xaxier A gos - Classes: 11 - 15 - 23 - 28
gistro.
- 29 - 31 - 36 - 38 -- 48 - Nehine
1953.
Ne 584.910 - Cuticura - Classe -- Classe 3 - Laboratório Hepacho- J. Alisa - Prorrogue-se o registro.
N,9 580.064 - Itrodana - Classe 3 - Purex Corporaeon Ltd - Pror- len Ltda: -1 Prorrogue-se o registro.
N. 9 377.309 Brnsilia Auto .Peças
23 - Cia. Brasileira Rhodia,ceta Fá- rogue-se o' registro.
Ne 585.154 - Desbi - Classe 3 brica de Raion - Prorrogue-se o reN.9 584.912 - Curad - Classe - Laboratório Quimioteratico Rio Ltda. Importadora - 6 - 8 -r 11 - 21 gistro, reaficando-es a data para 8-8- The Kendall Company - Prorrogue- - Prorrogue-se o registro.
39 - G. Frota & Cia. Ltda..- Prol-,
1963.
• N.9 585.159 - Batratol - Classe 2 rogue-se o registro...
se d registro.
Ne 580,065
Rhodana - Classe
- Laboratrólos Ifer Ltda.
ProrProrrogação de nome' comercial:.
N.9 583.063 - Walita.
Classe 6 rogue-se o registro.
- Ora. Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Ralou - Prorrogue-se o re- - Eletro-Indústria Walite, S.A; Ne 585.160 - Aspirofeina
Ne 584.917 - Casa de -Ferragells- ' '
Chisigetro, retificando-se a data para 8-8- Prorrogue-se o registro.
se 3- - Laboaatórios Ifer Ltda. - e Máquinas Ltda. -• Casa de FerraN.9 585.064 - Walita - Classe 8 Prorrogue-se
1963.
o
registro.
gens
e Máquinas Ltda. - ProrroglieNe 580.066 - Rhodana - Classe - Eletro-Indústria Walita S.A.
N.9 585.161 - Yuma - Classe 48. se o registro.
,
Prorrogue-se
o
registro.
37 - Cia. Brasileira Rhodlaceta Fá- Laboratórios Ifer Ltda. - Prorl
• N.9 585.065 - Walita - Classe 10
brica de Raiou - Prorrogue-se o reroque-se o registro, retificando-se a EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
gistro retificando-se a data para 8-8- - Eletro-Indústria Walita S.A. - date, para 13-4-53.
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO E
Prorrogue-se o registro.
• Ne 585.066 - Wallta - Classe 11
N.9 585.182 - Arrenovita - Classe
EXPEDI ÇAO
_
N. 580.926 - Airesearch Flyn A - Eletro-Industria Walita .S.A.- - 3 - Laboratório Ifer Ltda. - Pror- Classe 21 - The Garret" CorpOra- Prorrogue-se o registro. •
rogue-se o registro.
Rio. 20 de inalo de 1963
•
tion - Prorrogue-se o registro.
N.9
585.163
-a
N.9
585.076
Pingo
Azul
-CiasDepilux
Classe
48
Ne 581.019 - Sepurin - Classe 3
Notificação:
Prorro- - Laboratório Ifer Ltda.. --- ProrProrrogue-se se .17 - Vicente O'Vallo
Panquimice S.A.
rogue-se a' registro.
.
o registro, retificando-se a data para gue-se o registro.
São
convidadon os- er,uerentes
N.9 585.082 - Waly - Classe 8 - • N.9 585.170 - Tru-Tint
4-8-1952.
Classe s baixo mencionados a 'cotia:recoEletro Indústria %lite S.A. - Pror- Se o registro.•
• •
rezai a -este Departamento a fim deClasse 3 rogue-se o regtro.
N.9. 581.063 - Mitleal
nrY Wiggin - efetuarem o paganientrt da taxa
- Farbenfabrieaen Bayer Aktlenge48
Richar
dHundnut - Prorrogue -i fi nal
•Cleese 1
Ne 585.091 --/Sedanil
selischeft
Prorrorue-se o registro.
Prorrogue-se o - Classe 11 - Henry Wiggin eAnnPar j N. o dos seguintes nroccuos:
Ne 581.121 - Perfumaria Flor d'Ina - Viconte CYValio
94 381 - Vadirn Elmon »
ny
Limiteci
Prorrog
registro.
dia - Classe 48 - Alberto Schulz
ue-se,o
registro. Privilégio de Invenção.
Algina
de - Cla.sse
505.092
Wolite
Claese 8 N.9 - 585:172
Prorrogye-se o regestro.
1 - ..N.9
• Eletro-Indee'ria Walita S.A. - 41 - A/g inate,'Industries ',United - N.° 96.157 - Peter Mezner NP 581.122 - Balseiro Philantro- Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o regletro.
•
llodelo de utilidade.
piro - Classe 3 - li aboratório P ar..
, Classe -( N.° 131 222 -_
Ne 585.033 - Walin - Caoree 8 N.9 .;525.173 - =Dicreseltex
nambuco Ltda. - P,orroon Fese o r'••
e Cowalita S.A.'- 47 - Tenael Inc. - Prorrogue-se o lnercial larasileira S A. IncObraere
gistro retificando-se a data rara 4-8registro.
1953.
Prorrogue-se o reg'etro
- Privilégio de Invenção.
DIVERSOS

_

DIÁRIO OFICIAL (Seção II1)

ICOD E.-'eguncla-re:ra 27
-Exigências':
,Eleonora ?avia Palan-oïa- 1,4(.1 pedido de resieure rAo da patente n» 38.079. Cumpri: a exigência.
.° 58.053 - Inclústris de 11Itiveir
de Acc Andes Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. o 90.'n 71 - Safety Industries
Inc. - Cumpra a exigência.
• N. o 108.576 - Orczagos Gabona
éLirztkiser1etl Intezet. - Cumpra a exigência.
N.° 115.782 - Boots Pure Drug
Company-Limite& •- Cumpra a
exigência.
N • 134.299 - FIumbi OH 3,4
Refining Company. - Cumpra a
exigência.
N. o 135.385 - Keycs Fibre Company. - Cumpra a -ix.gèneia.
Diversos:
Langley Ailoys Lintited - No
pedido de apostila da patente:
61.391. - Faça-se a apostila.
Arquivamento de Processos de
Patente!
N. o 67.011 - Jurgen Leisler
Riep.
N.° 63.195 - Piaci Arlete.
N.° 69.540 - Societe Nationale
DEtude Et de ConstruGtion de Motenro D'Aviaton.
N. o 74.411 - Alberto Lagardere
Banquarel e Metales Y Plateria
R:beira S.A.

DIARIO OFICIAL (Seção III)
N. o 13.088
Norman Avrutin
e Guy Joseph Crocker.
N.° 117.613 - Ciaude Henri
Marcel Irybarren.
N. 120.710 - S. •Castu:o Vega
Cabeleero - Manoel Olmo Que.saria e Felbt Santana Fe:reznelo.
N.° 120.711 - S. C . Istulo Veia,
Cabellero - Feliz Suiten Ferremelo e Manoel Gime Quwada.
N.° 121.485 - Carlos Tavares
de Souza.
N. o 130.930 - Wilmot-Breeden
Limitcd.
N. o 133.019 - Rádio Corporation Of América.
N.° 135.808 - Gerson P Andrade Lima.
N.° 135.840 - Pompeu sie Souza
Queiroz.
N.o 135.842 - Antônio Sota Lopes.
•0 135.843 - Alfredo Rakal
Cora.
N.° 135.930 - Estanislau Minikoweki .
N. o 135.949
EstanWau M-kowwki.
N. 0 135.941 - Edanislau Minikowsnki.
- Arquivem-se os pweessos•
e

Maio de 1963

mento de roupas (tr.b) giratório, mecanismo acionador sadetivamente rcversive/, destinados a fazer gn ar u
dito compartimento, incluindo O referido mecanismo acionador uma
porção que se projeta para o interior
do dito compartimento; um agitzdor
do tipo de prato ondulatório ou bamboleante (wobble type). conduzido
pela dita porção do mecanismo acionador disposto no interior do compartimento; e uma embreagem, destinada a reatizrr o acoplamento deslizável do referido mecanismo acionador com o dito compartimento giratório, com a finalidade de fazer
girar o mesmo com o dito agitador,.
incluindo ema peça que rtua entre 'o
Mor (13 prato ondulatório em •conreferido compartimen'o e o dito agisersérsela do revimento déste último
aclimado pelo • mecanismo acionadm
em um dos sentidos, sendo a dita
peça desligável do contato com o
referido agitador medirnte movi-.
mento déste último . provocado pelo
mecanismo acionador no sentido
oposto para fazer ondular o referido
agi!ador sozinho. e- Um total de 9
poirtos.

TERMO N° 111.306
De 23 de Junho de 1959
• Requerente Michael Eunnerieb -Alemanha.
•
Título: Quadros pra janelas portas paredes divisórias e similares de
perfil de sue`el com um revestimento
cias-tico.
Privilégio de Invenção,
1' Quadros para janela, portas. paredes divisoras e similares, de uns'
perfil de metal com uns eneapnmersta
de mr tarjai plástico,
ror exemplo
material plástico, caracterizados pelo
fato que o encapamento forma san
corpo de roves'imento com corte
transversal de contemno aberto e que.
a abertura de contorno é fechada por
uns luxa-mento proveu:cate de uni
grampeamento dos rebordos da abertura. - Um total de 11 pontos.

nunió N o 111.617
De 9 de 'julho de' 1959

. Retroerente: António Esteirsie São Paulo.,
De 25 de Maio de 1959
Pontos Carrselerfs t i.os de: "Nova
Requerente: Ezio Bertuli disposição em , válvula de bola para
Pau 1 u
caixas e 'reservatórios", 'fittAo: Novo dispositivo para fi- go de Investi:tr.
Privilégio de Invenção
xação de prfneis vidros e outros Privilégio de Invenção.
TÉRMO N o 109,476
1* "Nove disposição em válvula dt:
1 * Novo dispositivo para fixação bola peru caixas e reservatórios", cade
painéis,
vidros
eoutros
caracteriDe 1 de Abril de 1959
racterizada por uns corpo tubular
zado por ser constitnido de duas laReq uerente: Plilleo Corrrtion - minas horizzontais superpostas. fixa- rominendo (1) de fixagem ao tubo de
N.° 77.800
AINP3.0 Carlos de Estados Unidos da America.
dos por pa i-aros 0- a, sendo a posterior alimentação evos orifício possante C
Arruda Botelho.
nizilo: Mecanismo Acionador - plana e r anterior provida de uma rujr outra eatrenii,lide (4) é eN." 80.026
Nsu Werke Aktien- Privilégio -t.te-4 Invenção.
dobra em L, na sua parle superior, e)Incla; no seu interior e na parte seEells.chaft.
. 1" Mecanismo acionador, em má- onde é colocado um alojamento de perior localiza-se uns furo ou feada.
N. o 89.599 - Arirtides de Panla quinas de lavanderia, caracterizado borracha em I T , para vidro. - Um alimentadora longitudinal (3) separada da cariara interna tio tubo.
pela combinação
de: um compari- to,.al de 3 pontos.
CtI rri/G da Cunha.
_
sendo que urnr das extremidades se
•
N. o 32 640 - João Meirelles.
localiza . na en ,..rada da 'água, e a ouN. o 37 415 - Josins de Andrade
tra na causara extrema Interna (6)
F-reira.
dó corpo tubular (I), e ainda. por .o
N 0 90.452 - Roger Max Adam.
referido corpo - ti:Molar (1) ler na Sua
N. o 91.179
AntAnio Carlos
parte 'inferior um tubo (7), de saida
Carvalho.
de água para a caixa ou reservatóN. o 91.762 - Plínio de Freitas.
rio (29) e provido de rosca,' e ainda
N." 93 821 Teenecerknica
. (sor dispor no interior do corpo taN.° 94.990 - Louis Walter Herbular (1) o comando de vaixula (3)
niann
propriamente dito o guri é eonsttN. o 95.679 - António As:rad
tuido de um eixo Seu (9) rasgado
/luso: Mary.
parcialmente no. seu sentido longitu•
N.° 96.224, - Nobutcsti
Furu
diflui (10) e nas respectivas extremiVOLUME 1
. moto.
dades. tem fixadas arruelas (11-12)
'com giniesilçair em determinado comATOS DO PODER LEGISLATIVO
N o 96 452 - Indústria Plástica
Pri m aril o : no sea sentido longitudiRamos 5 A.
Leis de janeiro o março
nal tem fixado-ano eixo• tico (9) unia
N. o 93.402 -. Buenaventura
889
01.1.1^ra a rrue la em go:senil-iço (13) e
Divulgaçâo
n9
Sanroina Serra e Roraan Alouro,no interior do'(is ixo fico (9) tem uns
Gonza/ez.
tublnho..deslizanle (14) provido de
Preço: Cr$ 400,00
N." 99.175 . - Sebastião Diat
pino de comando de curso (13) e na
extremidade externa tem um orifleio
N " 104.496 - Francisco Prisco
(16) com cabeçote (17) e mais mata
e Adolfo Gaimil Sabails.
guarnição (18) t'tarnbéin 130 CM-PO 111V15 104.848 - Augustln Mar11-1
cor`e (19) corVOLUME I/
!Miar (1) teiii 1n,111
ne 7 Latorre.
respondente a4-:pino de comando de
curso '(15) o (uai penetra riam enATOS DO ' PODER EXECUTIVO,
N 106.547 - Henrique Verpa e
gate artieulado ,;(29) que é cenlrado
Cariara Pereira de Castra,
a
março
Decretos
de
janeiro
- I
e oscilante num ;sido (2t) disposto
N. o 186.926
Irene de Oliveira
nom forcado (22) fixado ao . tabu de
DiVulgaçso &90
CaMTO.
•••
salda (7); no referido engate tens fl.'
107.206 - SilVia. Fernandez
xada uma baste (23) em cuja extre' Preço: Cr$ 1.500.00....
dc Lapuente de Franco
midade.
se localiza ume boia (24);
N. 0 107.319 - Elie COnstantin
ainda o - referido dispositivo de enAthanassiades.
gate articulado' (20) possua' sina reA VENDA
N. o 108.398 -.- J. R. Geigy A.G.
tentor de- curro (25) para regalagem
do moviruen e o basrulante da extreSeção de Vendas: . Av, Rodrigues Alves, i
108.502 - . Kevork Ananian.
midade recurvado (26) da baste (23)
N.° 108.,505 - Ind. de Artigos
I
e ainda este conjunto é provido de
Agência 1: Minister:o . .da . , Fazenda . ,„
para pesca Cordanyl Ltda.
mola
(27) e aiisda tem uru regulador
108.860
Geronimo
AlpisN. o
da nível (28) azoe é constituido
'Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Posta.i
ta Gomes e Luiz Carro,um par-afeais sa'seuratio disposto na
N. o 109.950 - Sellghi Takase.
,=n) e cure coso:lula
Itera
N. o ' 111.547 - Orlando, Mota
a haste Orn ri n beta (21). - Uni
total de. 2 pontos.
tabrinho.
Ti/.111110. N' 110.657 -

COLEÇÃO DAS LEIS
1963

1

Segunda-feira 27

TP.11510 N' 111.655

DIÁRIO OFICIAL
ele* magnético, e o secundário é
constituído pela carga sólida ou liquida, em disposição anelar em
torno do primário e no interior de
cadinho refratário e isolante térmico, caracterizados pela inclusão
de enrolamentos auxiliares, dispostos horizontalmente em torno
ao mesmo núcleo, abaixo e ou acima da bobina excitadora citada,
e com possibilidade de atuaçõe3
isoladas ou conjuntas.
Um total de 2 pontos.

De 10 de Julho de 1959
Requerente: Bucyrus-Erie Company
— Estados Unidos da América.
'titulo: 'Maquinado para manipuleção de material — Privilégio de
Invenção.
1' Um aparelho para manipulação
de material para uma excovadeira
tendo uma es'rulOa básica, o dito
aprrelho compreendendo uma unidade que se prolonga para o exterior
ligada à paut dita estrutura básica para desloramento em torno de
primeiro eixo normalmente lio-. rizuntid, dispositivos motrizes para
TERMO N. 0 11.752
pivotarem a untcla2: sare o dito
De 23 de fevereiro de 1959
primeiro eixo, dispositivos de apoio,
os ditos dispositivos de apoio comSigfrid Tempel
Requerente:
preendendo elementos interno e externo aproximadamente da mesma ex- Kun.strin g e r — São Paulo.
tensão coneentricionentt dispostos Titulo: Aperfeiçoamentod em ou
para deslocamento recíproco em relacionado com frentes de teletárno de um
eixo longitudinal, e visão (Patente de Invenção) .
sustentados articuladamente pela
1. 0 Aperfeiçoamento em ou seunidade exterurniente saliente para la tonado com frentes de televimovimento oscilante em canivete em são, de plástico, do tipo conjugatorno de uni segundo eixo normal- do com mascara formando peça
mente horizontal intl metliiiriamente única, caracterizado pelo fato da
Lis extremidades superior e inferior
dos dispositivos de apoio, segundos respectiva mascara ser disposta
dispositivos motrizes para oscilarem com reforços em suas paredes,
os dispositivos de alleio sôbre o tanto longo a parede reentrante
ditu segundo eixo, uma unidade da como longo a borda da mascara;
manipalação da material ligadr it reforços êSSe g constituído s de alpient a um etementa dos dispositi- tos e ou baixos relêvos, contínuos
V OS de apoio para deslocamento em
ou • terromp l d os , em número adetorno de um eixo riFirrnalmen!e hori- quado, distribuídas longo a mascazontal adjacente à extremidade infe- ra. no sentido longitudiaa i ou no
rior dos dispositivos de apoio, ter.
sentido transvers al à mesma, foreeiros dispositivos motrizes ligados mando
saliências e os. reentranLi unidade de manipulação de mate- •1 cias, frizoo, caneluras, cordões ou
riais e ao elemento oposto dos dispositivos de apoio intermediária-1 desenhos de fantasia. ^atendendonte ao
inent.2 as extremidades superior e in- se êstes reforços eveutUalme
respectivo
painel.
Um
total
de 2
ferior dos mesmos para pivottarem a
unidade de manipulação de material pontos.
em torno do dito terceiro eixo, e
quartos dispositivos motrizes ligados
ros elementos externo e interno adjaN.° 111.773
• . TERMO
centes à extremidade superior dos
De 14 de julho de 1959
dispositivos de apoio para inclinarem
laterolmente a unidade de manipuRequerente: N. V. Philips'Ololação de material e .Os terceiros dis- ellampenfabrieken — Holanda.
positivos 'motrizes em torno do eixo
Titulo: Aperfeiçoamen tos em ou
longitudinal 41 os disp ositivos de relativos
a tubos ou válvulas de
apoio. — 1'm total de 7 pontos
TIuTIMO N° 111.73/
De 9 de março de 1959
Iteouerente: Indr.stria de Lustres
Astroluz- Ltda. — Sio Peulo•
Titulo: Regulador de altura para
pendentes — Modelo de Utilidade.
l• "Regulador de altura para pen.
dentes". caracterizado pelo fato de
ser consumido de corpo 6co, metálico, de madeira, plástico ou de outra
rir tureza qualquer conveniente, portador em seu interior de carretel
apoiado em estrutura. Interna, carret(l esse provido internamente de
mola ou eatreca. sendo O ,conjunto
atravessado pelo fio de pendente, o
quol conforme n posição, apresent a-se enrolado no referido carretel,
em embee os Rruthlos do mesmos. —
Um total de 2 pontos.
TÉRMO N .° 11 . 641
De 10 de julhti de 1959
Requerente: Kerman Máquinas
Elétricas, S.A — São Paul a •
Título: Aperfeiçoamentos em
íamo- elétricos de induçao — Pri-1
vIléaio de Inveneãoa,
1. 0 Aprfelçor. mentias, 'em*.: flar;:
nos elétricos de Indução, do tipo
em que o primário é forroado por
bcVna. excitadora. enrolada no
sentido vertical em. girou ao nil=

(Seçã.0
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jos de canhão eletrônico com curaa de modulação de declividade
aumentada. sendo o canhão reunido a um :-Ioema de amplificação
e empece:1:nd° dois . catodoa eléti. cemente independciltes, um dos
rolais serie para produzir um feixe eletrônico o que ataa em conjunto com pelo menos um eletrodo de controle e urna primeira
placa, enquanto que o outro faz
parte do sistema de amplificação.
caracterizado pelo fato da grade
de contrôle do sistema de amplificação ficar diretamenze . e elètricamente ligada ao catodo do canhão,
a pelo fato da placa do sistema
da amplificação ficar direta e elètricamente ligada á primeira placa de canhão, enquanto que o "espaço de grado" do sistema de amplificação, joi tensão máxima, excede de tur têrço o eopaço da grade do coa ,hão, na tensão mínima
da grade acaleradora. Uni total
de 3 pontos.
TERMO N. o 111.780
De 14 de julho de 1959 •
Requerente: N. V. Philips'Cluelampenfabrieken -- Holanda.
Título: Aperfeiçoamentos em ou
relativos a dispositivo.; comportando um tubo de ralos catodicos dotados, de canhão eletrônico com
curva de modulação de defavidade aumentada — Privilégio de Invenção.
1 O Aperfeiçoamentos em ou reati v os a dispositivos comportando
um tubo de raios estéticou dotados de canhão eletrôniao com curva de modulação de deelividade
aumentada, sendo êsse canhão
censtituldo de pelo menos um catodo, uma grade de eOntrõle e um
enodo ou placa de sucção e no
qual são tomadas medidas para
aumentar a declividade da curva
característica de modulação. caracterrizados a pelo fato de no próprio canhão, as tensões aplicadas
controlarem igualmente uma ou
mais correntes eletrônicas auxiliares, que bombardeiam porções da
placa ou anodo de succão. cujo
fator de emissão secundária é
maior que a unidades c cujos eletronas secundários são descarregadoados através de uni eletrodo auxiliar positivo. Um total de 4 pontos,

descarga elétrica nos quais a corrente eletrônica é produzida por
embai) de campo o processo para
a fabricação de catodos destinados
aos ditos tubos ou válvulaa, — Privilégio de Invenção.
1.° Um 'tubo de descarga elétrica no qual a corrente eletrônica é
produzida - por em i ssão de campo
de um catodo compreendendo
uma multiplicidade de partes metálicas tendo pontas de raio .de
curvatura reduzido, cujas partes
TERMO N. o 111.790
são dispostas estreitamente agrto
padas sare um suporte, caracteDe 15 de julho de 1959
rize do pelo fato do catraio comRequerente: A. Kimball Company
pre-inder ura feixe de delgado& fios
espaçados que são fixados em po- — Estados Unidos da América. .
sição num suporte por intermédio Titulo: Aparelho analisador de redo material existente entre os'fios. gistros — Privilégio de Inven.;ão.
1.° Aparelho analisador de registros,
Um total de 1 pontos.
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tre ceda - uma das unidades decifrado.
ene (B1 a B29) de um terminal ;132)
de cada urna das -..nidadc stlecir-eale,res
(131 a B29) para qualquer -los terminais (0A a 9A) de cada ume deis elidacies _decifradoras, (I31 Um

total de 7 pontos.

TERMO N.° 112 . 23.1
De 31 de julho de 1959
Requerente: United States Tiust

Com pany of Neve York — listados
Unidos da América.
Titulo: Processo p ara a fabricacão de meias de malha — rrivilégio
de Invenção.
1. 0 Um processo para a fabricação
de meias de malha. caratterizado por
compreender as fases de, tecer as partes da perna, do pé e dos dedos da
meia, de modo a propor -tonar uma
abertura transversal na parte dos de.
dos, colocar o material atalha de
um lado da abertura por cima do ma•
teria]. do outro lado da mesma, com
as carreiras das ma lhas de u.n lado da
abertura. aproximademente paralelas às
carrefras correspondentes do outro lado
da abertura, cortar então as margens
ela abertura de modo a proVe-1a cons.
bordas opostas definidas por alças de
malha que se estendem livremente do
material, e fechar a abertura unindo
as alças de uma de suis bordas às
alças 'da outra borda, com uma costura
tendo pelo menos duas vexes anais pontos por unidade de comprimento da
mie as alças existentes em coda uma
das bordas da abertura, ao mesmo teme
po mie cada uma dessas alças é opa.
abada por, pelo menos, dois, dos refe.
rridos pontos. Um total de 4 pontosa

TERMO N.° 112.358
De 6 de aqbsto de 1959
Requerente: Robeershas,-Pelton C:0n';

trols Company — Estados Unidos da
América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em dispositivos de contrõle para queimaxiores
de combnstivel fluido PrI.,./14.0 de
Invenção.
1.0 Um dispositivo de con'rõle ca-

racterizado pelo fato de cumnreender
uma pluralidade de elementos de coa&tile mávels 'entre posi;..5es o p erativa e
Inoperante: um &raio :. :ttad3r destinado a mover pelo menos um dos ditos
elementos de contrôle .pata a mencionada posição operativa enquanto mantém
outro dos referidos elementos de cone
trôle na citada posição Inoperante; um
mecanismo de regulação de temno: e
órgãos associados com o mencionado
mecanismo de regulação de tempo, destinados a controlar o movimento do
citado outro elemento para a mescio.
nada 'posiçáo operativa .enquanto mantém o mencionado p.imeirs &emento
por exemplo. etiquêtas contendo da- na citada posição operativa. Um total
dos em código, incluindo mecanismo de 11 pontos.
de alimentação, dispositivo de perce -pTERMO N. o 111.779 cão para perceber os dados constantes
De 14 de julho de 1959
TERMO N.° •112.P3
em cádigo no registro, unidades dectRequerente: N. V Philip'010e- Inodoros tendo, cada uma, um circuito
De
12 de agógn d',11959
indicador de êrro, circuitos de contrôle
ilampenfabrieken — Holanda..
"Aberfeiçoamentos ara roda de proTitulo: Aperfeiçoamentoo em ou e circuitos para começar e controlar
fundidade
e dispodtiva de ,de,scentra!i.
o
funcionamento
dos
anar.4hcs
secuncomporrelativos a dispositivos
.. : -.ando um tubo de ratos catodicos dários, por exemplo, “ ak reprodutor zaçâo da lâmina de plaina terracea.
dotados de canhão eletrônico comi de cartão de registros; caracterizado, deira".
curva ide modulaão de" declivida- pelo fato de, cada uma un:dades
Privilégio de InveoçIo.
— Privilégio de In- frodoras (131 a B29) é nrcreda de um
de ,
Agrima, — igquiparaentos e Máqule
'circuifo de vel'ifica'ção de 'c'-ros
'
enção .* •
nas Agricolas - S.A. — São Paulo.
1.° Aperfeiçoamentos em ou re- K3S,. BI a B29, 332. 416. B+)
.1Aperfeiçteerneutos em . roda de
ativos a clispoitivos comportando luncionam para. ladicar a fo'ha
profundidade e dispositivo de descen.
um tubo de -ralos -eatticlices; dota:- conclusão de uni-á lign"ãõ--elétricã^

1802 Cegunda-feira 27
tralização da lâmina de plaina terraceadeira, caracterizado por: dois furos
praticados centralincn l e e ria mesma
linha vertical junto ao extremo posterior do chassis ou timão da plaina,
ros êstcs nos ci ias. é colocada uma
haste sustentadora cia roda, que ao
ultrapassar o interior •do chassis, penetra cm um pequeno tubo provido lateralmente de uma projeção rosqueada,
que desta se salienta horizontalmente
para trás, penetrando ein'unt furo centrai,: de uma placa que serve de tampa
para a extremidade do chassis, recebendo em sua extremidade livre urna
porca,.pela qual é dado ar.) n rto ao conjunto. Um total de 3 pontos.
•
TÊRMO N.° 112.513
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bi-partida longitudinalmente e que
encerra uma peça provida de antalhes em ambas as faces mais desenvolvidas. — Um total deli pontos.
TERMO N9 113.426
De 21 de setembro de 1153
Requerente — Seiritsu Nakamoto
São Paulo.
Titulo — Abridor de casas para botões em tecidos — Moclêlo de utilidade.
19) Abridor de casas para botões
em tecidos, caracterizada pelo fato de
se apresentar na forma -de alicate, Estando uma das peças "deste provida
lateralmente de lâmina cortante, intercambiável por outras e fixa por
parafusos, sendo que tal lâmi na opera contra sapata de borracha ou similar disposta na extremisinde confrontante da outra peça constitutiva
do alicate, — Um total de 3 pontos.

De 13 de agéisti., de 1959
Requerente: Roger Paul Carcassonne-Leduc — França:
TÊRMO N9 113.653
Título: Cereais aromatizados e processo para obtenção dos me,mos —
De 30 de setembro de 1959
Privilégio de Invenção.
Drott Manufacturing Corporation
1. 0 Uma •composição inseticidp ca- —. Estados Unidos da América.
racterizada porque contém corno inTítulo — Levantador de cargas mogrediente ativo essencial N-metil-carba- vei. auto-propulsado — Pr.vilégio de
mato de in-isopropil-fenila. Um total/ invenção.
de 6 pontos.
19) Um veículo levantador móvel
do tipo que tem uni vão livre central destinado a ficar sabre os objeTÈRMO N.° 112.770
tos a serem levantados e transportados, caracterizado por compreender
duas vigas-de aço retas, separadas,
De 24 de a-géisto de 1959
horizontalmente dispostas, formando
Requerente: Hércules Powder Com- os membros laterais da armação, uma
pany — Estados Unidos da América. primeira armação vertical de aço em
Titu'o: N-rretil-carbamato de ni-iso- forma de U invertido, tendo as suas
propil-fenila — Privilégio de Inven- pernas ligadas às extremidades dianteiras dos ditos membros da armação.
1° Cereais creís ou pre-cozidos, prin- ção, para único suporte da dita priarmação, uma armação vertical
cipalmente arroz, cm grãos secos, ca- meira
móvel compreendendo um mancai
racterizados pelo fato dos grãos serem
impregnados, sensivelmente até o'eu...go. de materiais aromatizantes - seeos.
Um total de 12 pontos.
TÉR,M0 IsT9 112.796
De 25 de agôsto de 1960
Requerente — Germinex — Bélgica.
Título — Aparelho para produção
eni massa de forragem biológica —
.Privilégio de Invenção.
19) Um aparelho para a produção
em massa de forragem biologica,
compreendendo um envoltório de paredes translúcidas e termicamente
Isolantes no qual circu:a. cantina/nente ar, e no qual estão montadas uma
série de vasos de cultura superpostos
e de fundo perfurado, sendo estes vasos destinados a conter gaãos submetidos a uma germinação, caracterizado porque por cirna do vaso de cultura Superior está montado um vaso
distribuidor de fundo perfurado e
-porque por baixo do vaso de cultura
inferior está montado um vaso de recuperação do líquido não absorvido
pelos grãos germinados, sendo êste
Vaso de recuperação disposto por cima de um dispositivo regulador de
temperatura. — Uru total de 6 mintas.
TERMO N9 113:364
• De 15 de setembro de 1859
Requerente — sorquim Araújo de
Sousa — São Paulo.
Titulo
Um nOvo anodélo de apaho para enfiar linha ezt agulhas
máquinas de costura — Modelo
E
19) • gila nôvo modélo de aparelho
para nflar linha em agulhas de mARJ de costura, oaTe.cterizado 1010
to de constituir-ee de ma caixa
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T2111110 N. 113.931
deslizante sabre cada um dos membros da armação, que desliza longi- De 12 de outubro. de 1959
tudinalmante sóbre eles, uma segunda
armação vertical de aço em forma de
Requerente: La'aortex Indústria e
U invertido tendo as suas parnas pré- Comrécio
de Araefatos de Borracha
sas ao dito mancai, para único su- e Lates Importação
e Exportação
porte da segunda armação vertical.
São Paulo.
um jego de garfos de rodas traseiras S.A, —
Nôvo revestimento ou guarligado à dita armação vertical mópara os rolos limpadores das
vel e estendendo-se por baixo, dos nição
de fiação em geral -e- Prianos membros da armações, urna máquinas
vilégio de invenção.
roda montada para girar em cada um
—
Nôvo
revestimento ou guar1.9
dos ditos garfos, êstes sendo ligados nição
para os rolos limpadores das
à armeção vertical para colocar os máquinas de fiação em geral, caraceixos das rodas aproximadamente em terizado pelo fa:o de compreender
alinhamento vertical com as pernas uma extensão, substancialmente plada segunda armação vertical um jôgo na de um material de pouca espessura
de goles das rodas dianteiras, um c, de preferáncia, ligeiramente elásdispositivo para montar os .g-affos das ;- tieo numa de cujas faces se acha
rodas dianteiras sôbre ai pernas da paevista urna serie de saliências, ponprimeira armação vertical, os ditos tas, nervuras ou dentes de preferêngarfo; das rodas dianteiras estenden- cia, uniformemente dispostos e espado-se para baixo a partir da referida çados. Um total de 3 pontos,
primeira armação vertical, pelo menos um dos jogos de -garfos sando
montado para. movimento giratorio
TERMO N.9 114.536
em tôrno de um eixo vertical, para
dirigir o veiculo, uma roda montada
De 5 de .novembro de 1959
para rotação em cada um dos garfos
Requerente:
Jean Mudei; —
dianteiras, os garfos sendo localizados
Unidosda,
América.
de modo E: situar os eixos das rodas dos Unidos
p
lentes de preasço" —
Titulo: . "1±te
ci
aproximadamente em alinhamento
vertical com as pernas da primeira Privilégio de invenção.
— Una recipiente de pressão,
armação,- sun motor montado num' dos
mencionados membros latErnis da ar- caracterizado pelo fato que êle commação, bombos acionadas pelo refe- preende urna caixa para dois fluidos
sob pressão, um núcleo oco perfurado
rido Motor, um 'motor hidráulico
cada lado do -veiculo conectado às na dita caixa tendo uma região cônbombas e, cada um. montado nas cava na superfície externa do mesmo,
proximidades da um garfo de um dos uma divisão de material elástico deformável na dita caixa para separar
ditos jogos de garfos, diapositivos os
fluidos na mesma, dita divisão enpara ligar cada um dos motcres a fim volvendo
dito núcleo e sendo normalde acionar a roda do garfo acliacente mente ligeiramente'
estacada no dito
e impulsionar n veiculo, unidades de
cie maneira a estender-se sôdireção hidrhtlicas para virar, pelo núcleo
bre dita concavidade • sem dobras na
menos, um doa jogos de earfoa. e ee- posição
normal, a tensão da parte da
rieir o veiculo, e disnositivea d a core- divisão sôbre
concavidade pastrôle sara controlar o , Rolicae5 0 da sando para umdita
mínimo quando ditei
pressão hidráulica claa boraha-parte passa para a dita posição normotores e àç un i ded eeles d. ru"-^. mal, dita caixa tendo um orifício de
— Segirm:-se os pene-os de 2 a 23.
salda Para a. descarga de um dos
ditos fluidos. Uns total de 33 pontos.
TERMO N. 114.549

LEI N.° 4.069 - DE 11-6-62
Fixa novos valores para os , ven'cimentos dos serv,dores da União. ins
tini, empréstimo compulsório e altero
legislação do Impbsto de Renda:amoriza emissão 'de t;tulos de recuperação
financeira, moditica legislaçaõ sonye
emissão de letras e obrigações do Te.
souro Nacional e -dá outras provi-

De 6 de novembro de 1959
Requerente: Bruno Ravanetti ',—
Estado da Guanabara.
Titulo: Uns nôvo modêlo de e,strbo para motonetas — Modêlo de utilidade.
le — Uns .nelvo modelo de estribopara motonetas caracterizado por
uma peça trapezoidal com reforços
triangulares nas extremidades, pela
parte inferior, dos quais se projetam
parafusos que se prendem a uma tira
metálica, sendo esta arredondada em
uma das extremidades e cortada obliquamente na outra. Um total de 2.
pontos.

dada..

TÊRMO N. 114.745

DIVULGAÇÃO NP 871
(2) edição)
PREÇO: . Cr$ 60,00
A

VENDA:

Seçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério

da Fazenda

Mende-se a pedidos pelo Serviço . de Reembõlso Postai

De 13 de novembro de 1959
B.U.T.C.O.N. Sales Division
Africa.
Título: "Proceseo aperfeiçoado para
conectar peças tubulares, em forma
de haste, ou outros elementos estruturais" — Pnvilégio de invenção.
1.9 — Um processo de conectar peça.s estruturais, caracterizado pelo
fato de consistir em prover uns &leão de conexão compreendendo uma
ou mais peças fixadoras ôcas, adapta-das para abraçar pelo menos unia
peça estrutural que deve ser conectada a uma peça estrutural, dita peça
ou peças fixadoras sendo providas
com pelo menosa duas extensões de
alavanca a.pEcadoras de pressão cooperantes que, passando por cima de
urna região extrema, tubular ou de
forma semelhante, de outra peça estrutural que se 'cliseja conectar com
urna . 45st mais peças estruturais, de
maneira apertazla, são SorçadU eia

Segunda-feira 27
conjunto ou uma era direção à outra,
bem como adaptadas para deste modo
causar uni fechamento suficiente da
peça ou das peças rixadoras, a fim
de efetuar uma ação de Pinça sônre
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TERMO N. 0 115.188

TÊM° "ef.° 116.79Z

De 30 de novembro de 1939

D. 6 de fevereiro de 19450

Requerente: Scientific Design
uma ou mais peças estruturais entre
elas inseridas, de maneira a ter um Company Inc. — Estados Unidos
efeito abraçador, pelo que certa pres- da América.
são de trava,mento é aplicada a subs-,
Titulo: Processo para preparatanoialmente tecia 'a. circunferência
da peça ou das peças que são prêsee ção de ácido adipico.
pelo órgão de conexão. Seguem-se os
Privilégio de Invenção. •
pontos de 2 a 23.
1. • Um processo para a preparação de ácido adipico, caracteriTÉRMO N.9 114.759
zado por compreender o contato
De 4 de julho de 1959

de uma mistura compreendendo
ciclohexanal e ciclohexanona, em
fase liquida, com oxigênio molecular na presença de um catalizador compreendendo manganês e
um membro que seja eacolhido no
grupo consistindo de cobra e ferro. e suas misturas, na qual mistura a relação ponderai de ciclohexanona para ciclohexanol é de
pelo menos cêrea de 1. Um total
de 9 pontos.

Requerente — Socratea
Nia•irnoff Ltda. — São Paulo.
Título — Aperfeiçoamentos em
canetas esferográficas —
gio de invenção.
1.0 Aperfeiçoamentos em canetas
esferográficas, caracterizados por
um bloco previsto no interior de
uma das metades da caneta, pro-

vido de uma abertura de tópo que
se estreita em degrau, sendo entre
o citado bico e a extremidade interna da carga, disposto Um corpo
trónco-cõnico de base sernt-asférica, e de pino oposto saliente.
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sino, com as extremidades supea
'dores e inferiores abertasa pelo
do na base de um rebordo voltado
fato do recipiente interno ser dotapara fora onde se encaixa uma gacheia de vedação e, superiormente,
próximo ao gargalo cilidclrico de
um rebordo onde se encaixa externamente outra gacheta pelo fato de
recipiente externo cobrir completamente o recipiente interno
apoiando-se por meio de rebordos
sobre as gachetas de vedação existentes nos rebordos do recipiente
interno; pelo fato do reci p iente interno poder ser comprimido contra o recipiente externo mantendo
o hermetismo do conjunto pelas
gachetas. de vedação, por meio de
parafuso de borboleta, invertido.
cuja cabeça dotada de d i sco que
se apoia sôbre a face interna de
rebaixo existente no gargalo do
recipiente interno e cuja extremidade oposta se comprimo cor Ira
disco que se apoia sóbre o proiongamento do gargalo do recipiente
externo; pelo fato do recipiente
externo ser dotado de bico de conjugação à mangueira, situado próximo à sua base e de outro .tico
de saída de conjugação à manguei-

Requerente: Getulio Uno da Silva
— São Paulo.
Titulo: Ventilador para teto — Modelo de utilidade.
Um total de 2 pontos.
1.9) "Ventilador Para teto", caracterizado pelo fato de que a carcaça
que contém o motor se encontra MSpensa do teto através de suporte duTaliado N. o 116.912
plo tubular, enquanto que abaixo do
citado motor se encontra conjunto ae:
De 2 de outubro da 1059
engrenagens que permitem a redução
de velocidade das P ás; sendo o eixo
Requerente — Gabriel Pu Madesta e do motor coaxiais, estando
TERMO N. 0 118.220
teus — São Paulo.
previsto uni eixo lateral paralelo aos
•
mesmos e destinados ao suporte dos
Titulo — Dispositivo para manDepositada em: 14-2-1960 — Inengrenagens para a. redução de veter
a
forma
dos
calçados,
quando
venção.
locidade. Uni total de 2 pontos.
em exposições em vitrinas — Pa- ra, situado muito p róximo a0 seu
gargalo.
Requerente: Augusto Fraissat tente de modelo de utilidade.
de
Almeida
(Poços
de
Caldas)
EsUni total de 2 pontoe.
1. 0 Dispositivo para manter a
TÉRMO N. o 115.018
tado de Minas Gerais.
forma dos calçados quando em exPontos Característicos de: Apa- posições em vitrinas, caracterizado
Depositada em: 24-11-1959.
•
relho condensador de amalgama por uma delgada peça com as borTARMO N. 0 .118.117
das recurvadas para baixo• tornaiRequerente: Siegler Gustave Ro- para fins odontológicos.
nando. em ponta, com a configubert (Paria) . França.
Privilégio , de Invenção.
pe 22 de janeiro de 1060
ração aproximadamente da gáspea

Pontos característicos de: Neivo 1. 0 ) Aparelho condensador de do calçado, porém com a parte cenRequerente — Caetano Branco,
processo de embalagem ou cie amalgama
posterior em linhas simuostas Filhos
para fins odantológicos, tral
Ltda. Ind. e Comércio . —
acondicionamento.
e
ligeiramente
recurvada
para
caracteriza-se por ser constituído cima.
Santa Catarina.
por um segmento tubular (1) que
Privilégio de invenção.
Título — Novas disposições
Um total de 2 pontos.
se adapta na caneta cenvencional
construtivas
em trilhadeiras de ceao
motor;
na
outra
extre1. 0 ) New° processo de embala- ligada
reais — Privilgio de invenção.
gem ou de acondicionamento, des- midade deste tubo (1), tem mon'faltaio N.o 117.607
1. 0 Novas disposições construtitinado aos produtos . alimentícios tado, por meio de rosca, ou outra
maneira,
uma
peça
tubular
menor
vas em trilhadeiras de cereias,
e mais particularmente aos pratos
De
7
de
março
de
1940
(2). dobrada mais ou menos em
constituídas peia 'base da trilhade consistência cremosa, a em que ângulo
obtuso. na qual é adaptada
o acondicionamento caracteriza-ae
deira assentada sóbre rodas ou
Requerente
—
Lipoquirnica
Ltda.
por ser fabricado de cartolina pa- a respectiva broca (3) nos modê- — São Paulo.
pneus. da qual se eleva o chassis.
em cuia parte ou extremidade anrafinada, de matéria p lástica, de los desejados; no canal interno do
Título — Nova lata para cera terior dispõe, em plano elevado p
matéria de base de borracha, de primeiro segmento tubular (1) se
complexa (combinação de cartoli- aloja um pino (5), sendo que uma — Privilégio de invenção.
mesa de apoio e em plano tateraa
lie e de matéria plâstica) ou de das suas extremidades recebe mo1.0 Nova Lata para cera, do tipo a essa a mesa de alimentação ou
vimentos
giratórios-do
motor,
e
a
qualquer outra matéria flexível,
peio usual corpo cilindri- embocadura (4), a qual Incide em
podendo o referido acondiciona- outra ponta deste pino rotativo formado
co, feito em papelão ou material plano inclinado, rio desgranador ciexpande-se
em
forma
excêntrica
mento ter qualquer forma, dimenequivalente, com delgado revesti- lindrieo da trilhadeira e, caractesão e aspecto; o mesmo é dotado (7), com perfil abaulado e aloja- mento
interno d a plástico, caracte- rizadas' essencialmente por Ufa
da
em
cavidade
interna
maior;
na
de uma abertura bucal, sendo a
outra cavidade longitudinal do rizada pori comprender ainda uma desgranador ser eonstituído de
referida abertura traçada anteci- corpo
dianteiro tubular menor (2), faixa anelar de refórço, metálica. uma pluralidade de barras (nave):
padamente por perfuraeõea e made pequena altu- fixas na periféria dos laterais esnejada pelo p róprio consumidor aloja-se em' segundo pino (i), preferenternente,
R
ra,
ainda
provida
de bordo su- paçadas paralela, e equidistantesendo
que
uma
das
suas
extremina parte superior da citado acondicionamento, dita abertura bucal dades expande-se também em for- perior em aba revirada para fora, mente, cada barra contendo set.
sendo manuseada nas 'duas faces mato excêntrico (9) e abaulado, faixa esta aplicada internamente dentes; sob o desgranador, dispõe..
e situa-se contraposta à expansão à borda livre da lata, e com a sua se uni ponto formado • 'por dum
formando um ângulo ligeiramente excêntrica
do outro pino giratório: aba extrema cravada superiormen- barras de ferro, com duas fileiras
agudo (75 a 80°) para melhor
adotar a forma de boca e reforça- ainda no corpo • da expansão ex- te sôbre a superfície externa la- demove dentes cada; pelo fato ainda para impedir seu eaanagarnenta cêntrica (9). há dois ou mais pi- teral daquela.
da destes dentes serem removíveis.
radiais (14), que se encaixam
por ocasião do consumo do acon- nos
isto é, fixados, nas barras por melo
dicionamento, quer por refórço da em casa/fades ou fendas da peça , Um total eie 2 pontos.
de rosca e porcas; apresentam formatéria, ou reforçada por + uma (2); a outra extremidade (10) ,do
ma achatada arilada no sentido da
orla redobrada e colocada-perpen- segundo pino (8), é isolada, e
base, com ase extremidades longe.
se encosta e impulsiona, no 'seu
TnitIVO
N.
o
118.11i
dicularmente aos lados laterais movimento de vaivém, a broca
tudinale, uma levemente convexa
pelos quais a dobradura se efetua, (3); provida no seu cumprimento
a a outra levemente contava, poDe
22
de
janeiro
de
.
1960
ou por traçados *refluídos na ma- d- rebaixo periférico (11), no
dondo, ainda e) mimem de dentes.
Requerente — liana' Johann e . o tamando dos mesmas, tanto do
téria os quais a dobradura torna,. qual penetra a extremidade de um
ou ainda por uma .1•'combinação pino (12), fixado por meio de Friedrich Wacker —
desgranador come de Perde, varia, São Paulo.
desses diversos processos; pelo ola r(13) transformando' o movi- Tftuto — Campânula
esteriliza- rpm ie;ficçfrdoem os. tipos. de sefato de as perfurações na abere niento rotativo do pino (5), em dera.•
enteci'a serem trilhados; pelo fato
tura bucal do aconteçidiento, per- Movimento,de vaivém do Pino (8),
re
ainda ..dese dentes acima • reivind i1.0 - Canapà.nula etserilizadera,
mitir que esta parte *Supérior., do por sua vez transformando em
mesmo seja destacada, P ara o movin1ento de impulsão p vibrató- caracterizada por se constituir de dicades serem..ureviese nas faca
deeWintiroa4centvicía.
consumo da conteúdo; cremoso. rio dá' broca (3) nflan total de 2 dois recipientes metálecas,eafuni- -"laterais.
:
lave; .44,0iii,Y
Um total de 5 pontoe.: a' pontoie--lados com fet 10 semelhante à um. m total de 8 pontos.
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tre éles quando a bobina está na

Ta11510 NP 118.787 .
De 25 de aril de 1060
Requerente — Dr. Aleksander
Launberg — São Paulo..
Ligação giratória aplicada a cordões eletrificados — Privilégio de
invenção.
19 Ligação giratória aplicada a
cordões elatrificados, caracterizado
pelo fato de que seccionado cordão
elétrico, num dos topos da seção
ser aplicado corpo isolante, portador de dois anais separados, metálicos. aos quais é ligado, em correspondência, os condutores elétricos
Internos, sendo que o citado corpo
isolante apresenta em seu .op o livre projeção cilindrioa que se encaixa a um segundo corpo isolado.
disPosto no topo oposto da secção
do cordata corpo éste • dotado de
recesso correspondente à mencionada saliência. estando fixadas ao
mencionado segundo corPo par de
lâminas metálicas, às quais se encontram ligados, em correspondência. os fios elétricos da cordão.
s Um total de 3 pontos.
Skaaa.

TÈRMO N.o 119.372
De 11 de maio de 1960

(Seçá'r

11;)

TÉR MO N. .122 . 675

posição desenergisada, unta área de
De 20 de junho de 19430
contróle na dita caixa, e passagens
no dito pistão e adaptadas para
Dep. em 20 de junho de 1960
colocar dita câmara em comunicaRequerente: Gossen & Cia. Ltda.
ção com dita área de contrate via — São Paélo. •
dita ranhura de contrôle quando
Título: "Nelvo suporte de bobinas
dita bobina do contrôle é movida de maçaroqueira para filatórios" —
em relação à dita posição.
Privilégio de invenção.
1.9 — "Mv° suporte de bobinas de
•Um , total de 7 pontos.
TÉRNIO N.o 124.l27
De 24 de novembro de 1900
• • Requerente — Sciammarella Pietro — Estado da Guanabara.
Patente de modelo do utilidade
para flavo modelo de máquina de
. ralar quaijo.
• 1.0 Navo modelo de máquina de
ralar queijo, Caracterizado pelo
fato de Compreender uma caixa
retangular na qual se acha instalado um mecanismo, constituído
por um motor elétrico, conectado

maçaroqueira para filatório", constituído por tubo metálico cilíndrico, ca.;
nacterizado por ter frizo circundante
era seu tèrço médio superior; pelo
fato de ter duas janelas ou rasgos,
diametralmatne opostas, em sua parte inferior, onde se encaixam e sobressaem as abas de mola plana, d,obrada em feitio de "V" estilizado com
o • vértice voltado para cima; peio
fato do tubo cilíndrico ser superiormente ligeiramente repuxado para
dentro, de modo a apresentar diâmetro ligeiramente menor, de modo a
impedir a saída do conjunto interno
constituído por rolamentos de esferas ou buchas, Onde gira livremente
um pino dotado de rosca, e, inferiormente de cabeça semi-esférica; pelo
fato do pino rosqueado iongitudanal
de encaixe de chaveta limitadora do
movimento de cúpula configurada por
peça .côncava metálica; pelo fato de
ter sôbre a cúpula unia alça metálica com as extremidades dobradas

por uma correia da transmissão
com um cilindro ralaclaro de queijo, que ein um lado é provido de
uma peça protetora contra a dis- em ângulo reto para baixo e que se
articulam formando um eixo onde , é
persão da raladura.
Um total de 3 pontos
TP:IIMO N.° 1?5.285

Maio de,1963
_
va (38), tendo a extremidade do ree
ferido eixo (45), lateralmente à máquina, uma alavanca (47), dotada de
um furo ou corte longitudinal, o qual
é atravessado por uma barra (48),
barra esta articulada no suporte (12),
sustentador da fôrma (19), barra
(48), possui uma presilha (50), que
à barra se prende par um parafuso,
em local adequado, o que encosta-se
à face inferior da alavanca (47), Para
acioná-la. Um total de 4 pontos.
Ta:RIVIO N..9 132.603
De 18 de setembro de 1961
Privilégio de Invenção: "IVfacaco hidráulico aplicado diretamente em veículos em geral".
Ottavio Pagioll, italiano, engenheiro, residente na cidade de São Paulo.

1.9 — Macaco hidráulico aplicado
diretamente em veículos em geral
caracterizado por compreender essencialmente dois ou mais pistões a. óleo,
dispoetos em posição inclinada ou
vertical sob o, veículo, e acionados
por uma bania de óleo, conjugada' a
um reservatório-depósito, bomba esta
com tubulação de salda equipada com
válvula de segurança da qual partem duas tubulações, respectivamente
condutora e de retôrno, ambas ()asn-

eadas a uma válvula distribuidora; e
desta última partindo as tubulações
cada qual com derivações pana, os
prêso freio configurado por haste me- pistões. Seguem mais 5 pontos caractálica dotada de ligeira curvatura em terísticos.

sua extremid;ade livre; pelo fato do
conjunto cúpula-pino-alça ficarem
solidários devido a disco metálico de
IMMO N. 0 139.644
bordas voltadas paqa, baixo com local de encaixe da alça e dotado de
De 4 de junho de 1982 .
De 28 de dezembro 'de 1960
chaveta que se encaixa no rasgo longitudinal do pino rosqueado, tudo deluRequerente: Rolf Henrig
Requerente Ahnir Nestor de vidamente prêso por meio de arruetado da Guanabara.
Aguiar Pinto — listado da Guana- la e porca. Um total de 2 pontos.

Requerente — Applied Power
Industries, Inc. Estados Unidos da
América.
Invenção — Aperfeipoamento
referentes a sistemas hidráulicos
— Privilégio de invenção.
bara.Título: Aperfeiçoamento em ar1.° Uma unidade, de cilindro
cos de concreto armado pré-funTítulo — .Aperfeiçoamentos em
;mestre acionada por um fluído, ca=MO
/4.
9
125.961
dido para estruturas de grande
.
racterizada pelo fato que ele com- persianas — Privillégio 'de inven- •
vão livre e em elementos de cosipreende uma caixa tendo um ci- ção.
De 18 de janeiro de 1901
ereto armado pré-fundido — Prilindro numa extremidade e uma
1.0 Aperfeiçoamentos em Persipassagem constantemente aerta da anas são caracterizados pelo fato Requerente: Aldo Ooti Zelati — S. vilégio de Invenção.
1. 0 ) Aperfeiçoamentos na fareservatório através da sua outra de as persianas se comporem de Paulo.
extremidade, um furo entrde dito três vigas de madeira (sendo duas Pontos caractaisticos: "Aperfeiçoa- bricação e colocação de arcos de cilindro e dita passagem de reser- em forma de calhas (AR), e de ró- mentos introduzidos em máquinas concreto armado protendido para
vatório, urna passagem de escape tulas de lâminas de alumínio, ma- para fabricação de elementos de con- estruturas de grande vão livre, cavibrado" — Privilégio de in- racterizado pelo fato de cada meestendendo-se através de dita cai- deira ficando a de cima (A) apoia- creto
venção.
tade de cada arco ser constituída
xa, um pistão tendo uma caixa
um casquilho adaptado para rei- da com segurança em cantoneiras 1.9. — "Aperfeiçoamentos introduzi- de várias secções, rendo cada secprocar no dito cilindro furo res- de ferro (a), fixas na parede ou dos em máquinas para fabricação de ção prefendida apenas corn sua
de concreto vibrado" ca- armação transversul e diagonal
peclivmente, uma bobina de con- esquadria, sendo que essa viga de elementos
racterizados por possuir esta máquitrôle estendendo-se de dita caixa cima sustenta as outras duas que, na uni dispositivo de gatilho que se- (ertribos); Um total de 7 pontos.
e montada de alisadamente no dito conjugadas, sobem e descem por gura o elemento de concreto vibrado
.•
enquanto a fôrma sobe, libertando-o
pistão para um movnmenlo axial meio de cordões.
da mesma, dispositivo êste constituílimtiado relativo para com o mesTÉRMO N.° 70 . 957
Um
total
de
5
pontes.
do por unia trava (38), que é innã
mo o para mover dito pistão entre
barra vertical, extensível, isto é, cujo
as pcisições desenergizadas o - de
De 16 de dezembro de 1953
comprimento é re g ulável, articulada
freiagem, dito pistão bloqueando
Inferiormente nas travessas (31), que
dita passagem. de escape quando
sustentam a fôrma- (19), sendo que Lamba. Industries. Inc. — rataMAIO N.o 122.21(
esta trava (38) é 1:racionada na di- dos Unidos da América.
na dita posição de freiagem, dito
reção da parte anterior da máquina,
pistão tendo uma ranhura que
D, 4 de agasto de 1960
por uma mola (39) de tração, prêsa Titulo: Aces:árlos 'de carregapode ser cornbinável com dita pasum Pi na (40) fixo às travessas mento e limpeza para ceifador de
sagem de escapa e abrindo a mesRequerente — Metalúrgica He- a
(31) sendo que . o comprimento da cana, — Privilégio de Invenção.
ma quando nas ditas posições; de- leny Ltda. Indústria ia Comércio trava (38) é regulado de -tal modo
1. Acessório de carregamento e
senergizadas, dito pistão formando
São Paulo.
que, quando o ~ato (55) encosta limpeza
para ser usado em combium acamara anular com dito cosôbre
a
superfície
superior
do
eleTítulo — Uma tam.pa bocal para mento de conCreto vibrado,
nação com um ceifador de cana
lindro. uma passagem de entrada aspersórios
a
trava,
da aerosois -- Privi- taacionada pela ,mola, fica com sua no qual as hastes de cana cortadé fluido de pressão estendenda-sa légio de invenção.
extremidade localizada sob a traves- das em posição substancialmente
dentro de data unidade e numa
i.0 .Uma tampa bocal para asper- sa (36); sendo que a trava (38) pos- vertical são deslocadas para , um
comunicação constante com i4a.ct.sui, articulada em seu centro, uma ponto de descarga, aparelho êsse
'siara independentementa da posi- sórios de aerosois caracterizada pequena alavanca (42), dotada de
ção de dito pistão, dita bobina ten- pelo fato de ser do formato de dois um ressalto (43), o qual, quando a que é dertinado a colocar as hasdo uma ranhura de conale de pres- tubos cilindricos, de tamanhos de- alavanca é abaixada, prende-se con- tes cortadas diretaments nos vasão e uma ranhura da pré-enchi- siguais, ligados ortogonalmente de tra a face interna( da travessa (31) gões sem que as hastes sejam primento, dito pistão tendo uma pas- modo que a parede superior que impedindo a movimentação da trava meiramente dispostas em pilha ou
sagem de pré-enchimento adapta- fecha o tubo menor acha-se quase (38); sendo que, paralelamente à tra- fileiras amontoadas no solo, e que
(31) anterior, e nesta articula- compreende um recipiente para
da para colocar dito cilindro numa na altura do eixo do tubo maior vessa
do por meio de mancais (44), enconcomunicação de fluído com dita e é ligada h parede oblíqua que tra-se um eixo (45), horizontal, aue hastes- de•cana cujo comprimento
passagem do reservatório via dita fecha O tubo maior.
po:sul, na parte central da máquina, é pelo menos igual ao da:, hastes
una garfo (46), curvo cuja 'txtremi- de cana e que é disposto substanranhura cie pré-enchimento, de
Um total de 2 pontos.
dacie está voltada na direção da tra- i cialmente em paralelo e nro fileimangra a %analisar ar remrlio
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de cana, havendo um disposi- girar dobre bragas, a carne t cotivo transportador no ceifador zer, sem outro emprêgo, _^enão a
tendo uma extremidade interna água;

'az

que se liga com o ponto de descarga e que se estende lateralmente
do ceifador para um ponto adjacente a uma extremidade do recipiente, acessório êsse caracteriza.
do pelo fato de consistir em um
suporte que se estende lateralmente para fóra do ceifador levando dito recipiente em relação
espaçada do ceifador a unia altura acima das fileiras suficiente
para que os vagões pasnm por
baixo do mesmo, um dispositivo
de obstrução no percurso das partes inferiores das hastes de cana
entre a dita extremidade do recipiente e a extremidade externa de
descarga do dispositivo transportador adaptado para deslocar as
hastes de cana para uma pasiçãe
deitada no recipiente, e um membro operador adaptado para despejar as hastes deitadas de cana
acumuladas do recipiente para o
vagão. Seguem-se os pontos de
números 2 a 4.
TM/10 N.° 89.567
De 25 de agosto de 1956
Plinto de Freitas Santa Rosa de
Viterbo — Estado de São Paulo.M. U. para Autopatins para
manobras de viaturas em garagens.
1 — Tipo de patins para viaturas, caracterizado e reivindicado
pelo lata de tocar um a cada roda
do veiculo, o qual, uma vez sóbre
os mesmos, fica sujeito a facil manobra dentro de uma oficina ou
garage coletiva à fórça muscular
direta ou por meio de alavanca esDedal. Um total de 4 pontos.

e) churrasqueira automática,
cujo contrede de entrada da água
é efetuada por intermédO) de uma
chave de registro;
d) churrasqueira automática.
cujo movimento são provocados
por entrada de água, que produz
a rotação das engrenagens, mie,
automaticamente, fazem girar os
espetos, de acônio com a desbrlção constantes dos desenhos anézoe.
TÈRM0 No 88.902
De 30 de agosto de 1956
Requerente: Ary Fonseca — Belo
Horizonte.
Título: Anotador prático — Modelo
de utilidade.
Reivindico como característicos do
presente pedido de patente 'do modêlo de utilidade, um anotador denominado "anotador prático", a ser fabricado com os materiais constantes do
galíneas a, b, c, d e e, de forma
retangul
ar, constando de um suporteanteparo que por encaixe se une ao
protetor da bobina o qual contém em
seu interior um eixo onde se ajusta
uma bobina de papel, sendo que a extremidade do papel passa, por operação manual, entre a fresta existente
entre o suporte-anteparo e a parte do
protetor que a tem em forma eerrilhada destinada a cortar o papel. Talhada na parte superior do protetor
da bobina existe uma reentrância destinada a segurar lápis, canetas etc.,
bem como na parte superior do suporte-anteparo acha-se um orifício para
dependurar todo o conjunto.

Seção III)

TÉRM0 No 91.717

Maio de 1963 1803
res, osciláveis para fora e articuladaa

com uma seção anular fixa, ceractee
rixada pelo fato de que os comprimentos dos arcos das seções anulares
Requerente: Franz Von Soidy — osciláveis são mais curtos do que o
comprimento do arco da seção anular
São Paulo.
fixa. — Um totel de sete pontas.
Titulo: Instalação de tipos prolongados de máquina de escrever para
bater simultaneamente ou não letras
comuna e sinais de Braille — Modelo
' TERP:0 N9 133.2'77
de utilidade.
. De 18 de . dezembro ds 1956

lo — Instalação de tipos prolongados de máquina de escrever para bater simultaneamente ou não letras
comuns e sinais de "Braille", airacte:rizado pelo fato das cabeças dos tipos
da máquina serem prolongados contendo letras comuns e de "Braille" e
êstes em relêvas e em sentido invertido, para serem lidos no verso da !Olha imprimida, pelo tacto do cego. —
Um total de dois pontos.
TERMO N° 92.591
De 21 de janeiro de 1951

De 19 de junho de 1958
Requerente: Farbenfabriken liar
Aktiengesellschaft — República Federal Alemã.
Titulo: processo de preparação de
esteres de ácido tio fosfórico —
vilé•Ylo de invenção.
19 — Processo de preparação ésteres de ácido tio fosfórico, caracterizado pelo fato de se fazer rendi halogenetos do metila com. sais de ácido dielquil tiono tiol fosfórico. — Une
total de 4 pontos.

Requerente: Urina Aparecipo
setti — São Paulo
Titulo: Nôvo modélo de cabo de navalha.
Modêlo de utilidade.
19 Nôvo modêlo de cabo de navalha, caracterizado por dois lados paralelos ligeiramente eurvados para
baixo, fixados, um ao outro no extremo posterior com abertura longitudinal no centro, abertos no extremo anterior, sendo este extremo dotado de
furos prannites para pinos-eixo — tudo como :substancialmente descrito
ncs relatór:os graficamente mostrado
nos inclusos desenhos e aqui reivindicado.
TERMO No 93.122
De 20 de março de 1957

Requerente: Giannotti cario Ugo e
Ana Maria Giannotti — Edado da
Guanabara.
De 28 de setembro de 1966
Título: N6vo processo de industrialização do mate — Privilégio de inDequarente: Domingos Pescara — venção.
TERMO N. 89.602
Campinas — Estado de São Paulo.
lo — Um nôvo processo de indusDe 5 de setembro de 1956
P. 1. para dispositivo eltro-mecani- trialização do mate através da pulveco.de proteção contra roubem de auto- rização do produto. — Um total de
Chrissauto Tossoni — São Pau- móveis.
dois pontos.
lo — Capital.
— Dispositivo eletro mecânico de
M. U. para Nervo tipo de bici- proteção contra roubos de automóveis,
cleta e triciclo, com juntas móveis caracterizado por constituir-se de um
TERMO N9 98.639
conjunto de várias peças, as quais se

e amortecedores.
1 — Miro tipo de bicicleta e triciclo, com juntas móveis e amortecedor, caracterizado pelo fato de
possuir juntas móveis em suas
barras. com uma "junta móvel
principal localizada próximo ou
sóbre o mancai do pedal e na barra ou cano de segurança que liga
o mancai ao cano ou barra de garfo da roda dianteira, e outras juntas que dão o movimento de vaivém em sentido vertical ao solo à
barra com cetim. Um total de 3
pontos,
TERMO N. o 89,741
De 17 de agósto de 1956

Requerente: Eugen Julius Reitsche
Pôrto Alegre.
Titulo: Churrasqueira Automática movida a água — Modélo de
Utilidade.<
1 — a) churrasqueira automática, movida á água;
b) churrasqueira cujo funcionamento é automático. •talleiado

TER140 N 9 90.289

movimentara entre si no iliterior de
uma carcaça de aluminio ou de qual-

,

TERSIO No 1C-0.759
De 5 de março de /OH
Depositante: Cibo. Societé Anonyrne
•
— Pirma suíça.
Pontos . característiccs de preceeso
para a fabricação de emulsões resinosas, aquosas, estáveis, do tipo (31,0m-della.
19 — Processo pane a fabricação de
emuliVes resinosas, aquosas, estável.,
do tipo ' ó'eo-em-água, caracterizrdo
pelo fato de sa liberar sublanciel .e
completamente uma laca. de resina,
compreendendo uni medial-campes:o
eterifioado, hidro-inseOlvel, endurec:vel de tuna 5105-.tènela de natureea
amidica, capaz de. fonnar aminoplasticos endureciveis com formaldeído e
um álcool contendo 3-7 átomos de
carbbno, o qual é, pelo menos, cle hidro-miscibilidade leniteda, no dito Álcool, por extração caiu uni liquido
que não dissolve o dito metilol-composto eterifIcado. mas possui, pelo
menos, miscibilidade limitada com, o
dito álcool e, depois, emulsificar o meMoi-composto eterlfloado, extraído,
em água, e na presença de um aeente
emuisificante. — Um total de 9 pontos.

. De 20 de novembro de 1957

quer outro material, sendo provida,
Requerente: Gulf Research & Delateralmente de vários orifícios para
ligação dos fios, os quais formam dito velopment Company — Estados Unidispositivo. — tlm total de Me Pali dos da América.
-tos,
Titulo: Processo para purificar isopreno — Privilégio de invenção.
10 — Um processo para purificar
TIMM
.
O No 91.118
isopreno pela redução do acetileno de
cadeia linear contaminante nele preDe 12 de dezembro de 1956
sente, para tornar o isopreno eficientemente poliraerizável, caracterizado
Requerente: Aionso Sch:ehll — Es- por colocar o isopreno impuro em
tado da Guanabara,
contato com crivos moleculares tendo
um diãmetro de canais de cêrca de
Titulo: Apontador de lápis conere- 5
Angstrom. — Seguem-se
ciplente de aparas - Modelo de utili- osunidades
pontos de na 2 a 15.
dade.
19 — Apontador de lápis com recipiente de aparas, acima descrito os
TERMO No 104.02
seguintes pontos característicos: um
apontador de lápis comum com reciDe 29 de julho de
piente, de aparas, caracterizado pelo
fato de estar um apontador comum
Requerente: Karl Zangl, em Munide lápis de qualquer tipo, ligado a um
receptáculo, de maneira a ficar den- que, Alemanha.
tro do mesmo, que também poderá ser
Pontae característicos de: Prenea
de qualquer configuração, material e aquecida para pneumáticos — Prividimensões, tudo conforme meemplifi- légio de invenção.
oado nos desenhos anexos, figuras A,
10 Prensa aquecida para pneumátiB, C e De substancialmente descrito
coe,
composta de duas seções azulamama.
.

TERMO N9 103.992
De 4 de março de 1963
Requerente: Montecatinl, Societa
Generale per L'Industria Mineraria e
Chimioa e Karl Ziegler — Itália.
Titulo: Processo aperfeiçoado para
a preparação de copolímeros de Merinas de alto pkeo molecular.
Privilégio de invenção.
1 0 — Processo aperfeiçoado para a
preparação de copolimeros amorfos de
alto pèso molecular, em presença de
catalisadores obtidos pela reação de
um composto de um metal dos grupos IVa, Va ou Via da Tabela Periódica segundo Mendeleiev, com um
composto de alcoll-metal, de um meta,1 rias grupos r, II ou ru da dita
Tabela, caracterizado por compreende: o emprêgo cie um catalizador produzido pondo-se em contato une composto sólido de metal de transição do
grupo IV, V ou,VI da Tabela Per*.
dica segundo Mende/eiev, o qual comp osto é insolúvel em solventes hidrocarbonetos, com um composto de alcoil-metal do grupo II ou III da dita Tabela, o grupo -alcolla contendo
pelo menos 4 átomos de carbono.
Seguem-se os pontos de 2 a 4.
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TÉRMO N. 108.196
o

De 27 de janeiro de 1959
Requerente: Nachman Corporation, Chicago, Illinois, Estados
Unidos da América do Norte.
Pontos característicos de "Agre,
gado de Molas e Elemento para
ser empregado no mesmo" (Privilégio de Invenção).
1 — Para ser usado em combinação com um agregado de molas helicoidais múltiplas e material de chumaço ou almofadado,
destinado a ser suportado nas superficies do agregado de molas:
— um elemento, destinado a ser
intercalado entre o almofadado e
a superficie do agregado de molas, cujo elemento compreende
uma pluralidade de afames alongados, sinuosamente corrugados,
dispostos para/elos e espaçados
entre si. com as corrugações nos
arames colocados de modo a situarem-se, deitadas, em um plano horizontal; um membro flexível, estendendo-se continua e
transversalmente em relação aos
arames. e meios para interconexão dos arames e do membro
transversal, para formação de
uma estrutura integral servindo
para obstruir os espaços no agregado de molas helicoidais para
Impedir a entrada nêles de material de chumaço u almofadado,
e capaz de ser enrolado em comprimentos semfim ou contínuos,
com os arames sinuosamente corrugados se estendendo transversalmente na fileira. — Um total
de 12 pontos.
.

TÊRMO N.° 108.682
De 24 de fevereiro

de

1959

material magnético orientado, ferrita por exemplo, tendo um fôrça
coersiva não inferior a 730 (ilegível) e sendo orientado perpendiciaarmente à face da unidade do
Imã, unidade na qual uma pluralidade de pelos se alternam ao
leim de unia ou mais linhas retas- bem como caracterizado pelo
fato de, substancialmente paralela à unidade do imã e a pequena
distância do mesmo, ser provida
de uma membrana .oscilável, de
material não magnéitco, membrana esta que suporta pelo menos
um condutor elétrico flexível,
chato, em forme de fita, localizado
fora de qualquer _folga existente
entre os poios da unidade do imã,
condutor este que pode ser consetodo a um circuito exterdo e disposto no mesmo modelo que os
polos do ímã em tal relação
êste último que o produto vetor
da corrente pelo co..npo magnético tem o mesmo sinal em tôdas
as partes do condutor ou condutores. — Seguem-se os pontos de
2 a 13.
•

TÉ.R119

Maio de 1963:

colhêr as espigas de milho e remover as fólhas que envolvem as espigas, bem como provido com correm
tea transportadoras com arrastos
por cima dêstes rolos e com um dispositivo para o transporte das espigas de milho, caracterizado pelo
fato de que o aparelho para coita&
milho se acha disposto, de maneira
reg-ulável sem escalas quanto àsua
altura sôbre a pista de rolamento,
na frente ou por cima da frente dianteira do veiculo do lado afastado
do assento do motorista por melo
do barras articuladas, sendo que um
par de barras articuladas duplas se
articula, de um lado ,antes do eixo
dianteiro do veiculo com êste e, de
outro lado, com o aparelho para colher milho preferentemente nas
proximidades do seu centro de gra.
vidado ,articulando-se outra barra
articulada, preferentemente c o in
comprimento graduável, de maneira
oscilante de um 1 ado, atrás do
eixo dianteiro do veiculo com êste e,
de outro lado, mais ou menos na ex.
tremidade rtaseira do aparelho para
colher milho. — Um total de 9
pontos. —

N.° 108.874
=MO N 109.171
9

De 3 de março de 1959
Requerente: The Plastic Coating Corporation — Estados Unidos da Amérida.
Invenção: "Papel revestido ou
não revestido sensível à luz adaptada para a produção eletrofotográfica de imagens" (Privilégio de
Invenção) .
Reivindicações

1 — Uma fôlha de papel revestida ou não revestida sensível à
luz adaptada para a reprodução
eletrofotográfica de imagens, caracterizada pelo fato que ela leva
uma das suas superfícies uma camada eletricamente condutora,
que, por sua vez, leva na sua superfície externa um revestimento
de uni pigmento foto-condutor finamente dividido, inorgânico, por
exemplo óxido de zinco, numa
matriz de um material formando
..!ilme eletricamente isolante que
liga o igmento inorgânico com á
superfície da camada elètricamente condutora eme se encontra -por
baixo. — um total de 6 pont s.

Requerente: Máquinas Hof f man
Ltd.., em Buenos Aires, Argentina.
Pontos característicos de "Aperfeiçoamentos em filtros para líquidos me geral" (Privilégio de
Inve'ição) .
1 — Aperfeiçoamentos em Intro.s para líquidos em geral, do
tipo compreendendo um depósito
subdividido em dois compartimentos os quais são intercomunicantes através de unidades filtrantes,
caracterizados pelo fato de serem
mamo N 109.112
ambos os compartimentos separados entre si por um tabique diviDe 13 de março de 1959
sório, provido de aberturas nas
Requerente:
Dainiler-Benz Aktiquai se abolam as unidades filtrantes, sendo que estas últimas engeNellschaft, Stuttgart — Unterapoiam-se sôbre o tabique per via turkhelm, Alemanha.
de um meio elástico de retenção.
Ponto característico: "Dispositivo
• para colhér milho" (Privilégio de
— Um• total de 4 pontos.
Invenção). ,
Dispositivo para colhêr
TÉRMO DE PATENTE NP 108.728
milho, que consiste essencial-na-ente
em uru veículo motorizado, provido
De 26 de fevereiro de 1959
com um recipiente coletor, ,,por
Robert Gamzon . e Ephraim exemplo,
uma plataforma, e prefe.
.
Heinrich Frei — Israel.
rentemente com eixos de rodas rnoTitulo'•"Dispositivos Transner; lejadas com relação ao quadro do
%adores Eletro-Acústico " (Privi- veiculo, e em um aparêlho para 'em
'hér milho, sustentado e acionado
légio de Invenção) .
pelo veículo motorizado munido
1 — 17m transportador eletro- coni
rolos, p„1.relOarnente dtdS
acústico caracterizado :pelo .fatet•
.eritre chapas condi it Ntr e ;-",re991-1')
de compreender pelo menos uma
nnidade de imã.. consistindo de em sentido contrário,
'
p
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drál.m. Ács á :

De 16 de março de 1959
Thomas Paul Hanson, Canadá.
Título: "Construção de Tambores
de Descascar" — Privilégio de Invenção.
1. — Construção de tambores de
descascar, caracterizada por compreender uma estrutura constituída
por uma série de placas, axialmen.
te espaçadas, de configuração anular, dispostas radialmente na borda,
cada uma das ditas placas contendo
uma série correspondente de aberturas, regular e circularmente distribuídas, uma série de peças alongadas, de seçã'o reta circular constante, sustentadas por e estendendo-se longitudinalmente entre as
ditas placas, em configuração cilin
drica, com cada uma das ditas peças atravessarido uma carreira
nhada das ditas aberturas das pla.
cas, e dispositivos de ligação pren.
doado a ditas peças às referidas
placas em cada ponto de interseção.
— Seguem_se os pontos de 2 a 12.

Ware &se carretel, abrangendo essa
Última estrutura u'a mola de fôrma
espiralada, excentricamente dispos.
ta em relação ao referido carretel.
-- Seguem-se os pontos de 2 u 31.
-

T ratO N 109.605
De 7 de abril de 1959
. Requerente: The Chemstrand Cor.
poration, Decatur, Alabama, Esta.
dos Unidos da América do Norte.
Ponto característico: "Processo
para tingimento em conjunto de
combinados de polímero de acriloni.
trina e fibra de lã" — (Privilégio
de Invenção).
1. — Processo para fingimento
em conjunto, de combinados de fi»
bras acriliCas, compostas de Tiolime.
ros combinados contendo, pelo- me.
nos,' 80 por cento em pêso de acrilo.
nitrila em forma polimérica, e de
dois 'a dez por cento em pêso de
uma vinil_piridina cru forma poli..
mérica, com fibras de lã, caracter!,
zado por sujeitar-se o combinado à
ação de um banho corante contem
do: um corante de lã, de 0,5 por
cento a 6,0 por cento de ácido, sul.
fririco; de 0,25 por cento a 2,5 por
cento de um produto 'do condensa..
ção de óxido de etileno, e um com.
posto escolhido do grupo que, emsiste de ácidos graxos superiores e
álcoois graxos superiores; de 0,1
por cento a 2,0 Dor cento do pro.
auto de reação de cloridrina
nica com o produto de condensarão
de quantidades equimolaresde hl.
droxietil etileno diarnina e ác ido Pg.
teárico, tomando por base o pês()
das fibra3 combinadas. -- Um total
de 12 pontos.
g

9

.

'

.

TiVa11 10 N 109.731
De 27 de abril de 1959
Requerente: Chain Belt Company.
Pontos Característicos de: Apare.
lho para separar líquidos ou .para
separar sólidos de ,um líquido..,
1. — Tanque clarificador de 11.
quidos, 'para separar os materiais
em suspensão de um liquido, com_
preendendo meios distribuidores
para o líquido cru, introduzido no
tanque, e., meios dentro do tanque,
destinado à retirada do liquido ela..
rificado e-A manutenção de um dado
nível do 1"quído no tanque; uma
TERMO N 109.901 .
zona de disnersão na periferia do
tanque, e definida Dor uma porção
•
De 1 de abril de 1959
de sala, fixada internamente em
relação às paredes laterais do tan.
Aktiebolaget Electrolux, Suécia. ques e estendendo-se próxima às
Título: "Aspirador de pó" — Pri- mesmas em um sentido geralmente
vertical,.' 'ara abrir, em sua extre.
vilég o de Invenção.
rnidade inferior, na parte inferior
1. Aspirador de pó caracterizado do .fm ue ;;e um canal aberto, tendo
pelo fato de compreender um mem. wria, série de orifícios abrindo na
bro óco tendo uma entrada' e uma
supirlor da referida zona,
saída para o ar e uma passagem abaixe do nivel do liquido no tande ar de permeio; um carretel; dis. que'eareCtèrizado pelo fato de que,
no referido membro, tendo o refe- 'Para a'distribuicito uniferme de se,.
rido carretel visando a uma rotação ,lidos com 'O líquido em tôda a nern .
no referido membro ,tendo' o 'rafe- •
tanque, antes da introductin
rido carretel uma abertura central .do liouldo.na arte inferior do riem.
através da qual se estende a passa. mo. o -dltoweanal. o anal estende-e^
gem do ar; um cabo elétrico 'para •
da r ieencionada zona. possui
o referido carretr/ suscetível de se
etrrenidade de admissão =Inv.
enrolar eMrre o mesmo; e uma es. parr eeb4 o líquido. e a re .. 41.,
trato*/ essoeteda. o erativarriente, Sue ;,
á°, ,1 ransver l 'sl r1;r.,1
pr
'enrretcl, »ara
vras dativsn Pr
n dire " ‘,
de -rotseão ao e,.
e-oSta, menor. • •
--^^ - . r lu o enrolamento do cabo .Um totl de -12 pontos.
.
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em que se fixará à peça a ser emTERMO 114.456
balada; sendo o já mencionado "corpo
principal"
provido
de
alças
lateDe 1 de agasto de 1959.
De 26 de 'junho de- 1959.
De 29 de abril de 1959.
rais para transporte da caixa. Uni
total
de
2
pontoe.
Título; Aperfeiçoamentos em De.
Requerente: Juan Fernandes Guil- Requerente: Francisco de Santana
Moura - Estado da Guanabara.
dal.
en - Sâo Paulo.
•
Título: Um Aparêlho Para Cegos
Requerente: Trol S.A. Indessisat •
Título: Novo Aparelho Barbeador
Escreverem em Alinhamento Em AlComércio - São Paulo.
Elétrico - Privilégio de invenção.
TERMO 112.673
es.
Latino - Privilégio de Inven1.°) - Aperfeiçoamentos em De.
1. - Novo aparelho barbeador elé- fabeto
ção.
De 19 de agósto de 195a.
dal, que se consubstancia por uai detrico, do tipo que compreende lima
1.°) - Um aparelho para cegos és-.
cabeça barbeadora, com lâminas procom as finalidades usuais, feito
Requerente: The Budd Company dal
vidas por um motor elétrico incluído creverem em alinhamento, em alfa- - Estados
em unia única peça, podendo trazer'
Unidosda
América.
impres.sós dizeres de propaganda, e .
em urna carcaça que constitue o cor- beto latino, caracterizado Pelo fato
po da unidade, caractetizado pelo de ser constituído por uma caixa reTítulo: Processo e Aparêlho Para que se caracteriza pelo dedal apretangular
cuja
tampa
é
fixa
e
proviEstampagem profunda de Material sentar a forma de uma ponta de defalsa de que o motor se acha conectado aos bornes de uni acumulador da de uma fresta no alto onde é Em Chapa - Privilégio de Invenção. do humano, apresentando superior.
guarnecida
de
duas
chapas
su
de células de cadmio-niquel, que por
perpos
mente também uma parte em forma
1.0 - Processo para confecção de de
a superior ,dotada de duas-tas,endo
unha, parte essa que poderá ser
sua vez st acha ligado á saída de um
objetos,
a
partir
de
uma
chapa
de
alças
laterais
e
de
dois
calços.
oolorida na côr desejada; a fim de
circuito de carga constituído por um
material
em
lençol,
por
estampagem
total
de
4
pontos,
Um
retificador de selênio combinado com
melhor imitar um dedo humano feprofunda com o auxilio de um pun- minino.
.1
une capacitor, tendo como entrada do
- Um total de 2 Pontos.
ção
que
se
move
transversalmente
à
dito circuito de carga, dois pinos enchapa,
ao
mesmo
tempo,
que
as
porTERMO
112.313
caixáveis em tomada de corrente, e
ções marginais da chapa são permiestando todos os elementos de acumu
TERMO 114.656
tidas moverem-se em direção ao censae 4 de agósto de 1959.
lação e circuito de carga encerados
tro
do
punção,
contra
fórças
de
rena masma carcaça que aloja o moDe 11 de novembro de 1959.
processo êste caracterizado
tor, enquanto que os citados pinos Requerente: Indústriac Elétrica° e tenção,
pelo
fato
de
compreender
a
etapa
de
Privilégio
Invenção; processo
de tomada acham-se projetados ex- Muskais Fábrica Odeon S.A. - Es- manter a relação entre o tamanho da para Emenda de
de Cabos Isolados Com
ternamente da parte inferior da mea- tado da Guanabara.
zona
Instantânea
de
deformação
e
a
Material ermoplástico.
Título: Nova Aplicação de Discos
ma carcaça. - Um total de 5 ponde retenção virtualmente consPonograficos - privilégio de Inven- fôrça
tos.
Pirelli Societá per Azionl, Sociedatante
durante
toada
a
operação
de
ção.
formação, de modo que o estiramen- de Industrial e Comercial Italiana,
- 1.°) - Nova aplicação de discos to da chapa é o mesmo em tôdas as estabelecida em Milão, Itália,
fonográficos caracterizada pelo fato zonas instantâneas de deformação
1.0 - processo para emenda de ca• TERMO 112.187
de, na face "A" do disco ser gravada sucessivas e, portanto, unia espessu- bos isolados com material termoplása música preferida cantada pelo ra de parede substancialmente uni- tico, caracterizado por compreender
De 25 de março de 19e9.
cantor ou cantora preferidos do com- forme do objeto completamente for- as fases de descobrimento teas extredeprador e na face "B'i do mesmo dis- mado é obitda, , - Um total de 8 midades dos condutores, chanframenRequarente: Rafael Rocha Campos co, em lugar de outra qualquer mú- pontos.
to cônico dos respectivos isolamensica que não interessaria ao compra- São Paulo,
tos e sucessiva emenda dos condutoC res por meios conhecidos com sucesprensado o "Play-Back" da
Titulo Novo Modêlo de Estdjo Por- dor, sermúsica
da face "A", ou seja,
siva cobertura da emenda com uma
tátil Para Pente e Espalho. - Mo- amesma
gravação sómente do acompanhaTERMO 112.875
fita não adesiva de material com cadélo de Utilidade.
mento (sem o cantor ou cantora) da
racterísticos i guais ou substancial1.°) - Novo modelo *de esteijo por- mesma música. - Um total de 2
mente iguais às do isolante tempo- ,
De 28 de agósto de 1e59.
tátil para pente e espalha-caracte- pontos.
nlet.stico dos citados condutores e enrizado essencialmente por ser constiRequerente: Anisio Amim
SãO faixamento com uma segunda Ufa
Paulo.
de material inextensível cuias caractuído de um Corpo retangular alono
terísticas sg o inalteráveis à tem peTERMO 112.372
gado de forma achatada, fechado em
TituloNovo
misturador
para
Aduextremias
de fusão do material da fita
ambos as laterais, e com
bos Em Geral - Privilégio de In- pratura
Jia 7 de agbeto de 1959. ,
dades longitudinais arredondadas,
recedente; aquecimento da zona de
venção.
emenda a uma temperatura superior
sendo O referido corpo revestido por Requerente: Produtos Farmacêuti1.0 - Novo misturador para adu- à de amolecimento da tira do enfaiunia casca de bainbú ou similar; pecos
sarnas
do
Brasil
S.A.
São
bos
em
geral,
caracterizado
por
comsarnento
superior com sucessivo reslo fato ainda dêste corpo, compreenpreender uma armação-suporte, pre- friamento lento e remocão se necesder duas partes distintas, a parte Paulo.
•
básica do estójo e sua tampa .pró- Título: Processo Para a Prepara- ferentemente prismática retangular, s ário. fiaste último enfaixamento. priamente dita, a primeira sendo pro ção de um Dicarbaniata - Privilégio com superfície lateral fechada, ex- Seguem-se ,mais 5 pontos caracteresceto na face anterior, e tendo a face ticos.
vida no lateral interno de um setor de Invenção.
posterior em plano inclinado, armarebaixado circundante, de idêntico
-- Processo para a preparação ção esta que suporta uma grande
perfil, destinado a receber por en- do1.°)
2 -. metil -- 2-n - propil - 1,3 caixa superior, e que se 'aplica sóbre
caixe a tampa; as extremidades in- propandiol
TIMM N.° 11.152
dicarbamato, caracteriza- o solo, onde é provida de um proternas e contrapoetas da parte bási- do pelo fato
que se faz reagir o 2 - longamento .inferior -formado o coleca e tampti, são-' biseladas, isto é, medi - 2-n - propil - 1,3 - pro- tor para o material a ser misturado,
Depositada em 30-11-1959. --cortadas em diagonal no mesmo sen- pandiol com uretano etílico, numa dotado êste de grade receptora e sutido, para poderem ao casar entre si; temperatura comoreendida entre
perfície afunilada de fundo. - Una
R eq uerente:' Emílio Martinez Biasco
pelo fato ainda de ter ajustado e fi- 140.°C e 180.°C durante duas horas total de 4 pontos.
- (São Paulo) .
xo dentro do elemento básico, um aproximadamente e na presença de
espêlho lapidado, de forma retangu- um catalisador que é um alcoolato
Pontos característicos de: Parela
lar, projetado em parte para fora do de AI escolhido do grupo dos alcooelétrica térmica" L- Privilégio de InFator rebaixado, sendo que, no espa- latos de • Al de fórnulla geral:
TERMO 112.89t
venção.
ço interno restante do estója aloja- Al (0-R)-3 onde R é um radical al1.0 "Panela elétrica térmica", carac'se o pente. - rlmtotal,de 3 pon- quilico inferior possuindo até 6 átoDe 31 de agóato de 1959.
tos.
mos de carbónio_i_
teriza-se por um recipiente, externa.- Um total de 3
pontes.
•
Modèlo de Utilidade.
mente é madeira, metal, plástico ou ouNova Disposição ConstruNva Em tro material, dotado su p eriormente de
ampla abertura, com tiimPa, sen‘k que
Chuveiro Elétrico.
TERMO 112.507
Tana.M0 .112:21b
os bordos internos adjacente à tegião
António Garcia Garcia. - São da
abertura, tem arruela de idêntico,
De 31 de março de . 195a, .
Paulo
De 10 de abril de 1959.
Capital.
material, cerâmica ou outro: esta pa- Nova disposição construtiva
internamente, é' dotada dum amRequerente:- L'uo-Bed*. Corporation Requerente: 'Carpintaria Amapá em1.°)
chuveiro elétrico, caracterizado nela,
- Estados Unidos' da América.
Ltda.
Indústria
e
Comércio
São
plo receptáculo interno, cuja parede é
pelo
fato
de
se
apresentar
o
corpo
,
do chuveiro formado por duas me- metálica, de porcelana. vidro tempeTítulo: Um NOvo Modélo . de Ca- Paulo. ,
Titulo: Novo Modélo • de Caixa de tades, reunidas por flanges medianos, rado, cerâmica ou similar: a totalidade
Mas - Modêlo de Utilidade.
sendo que, entre os mesmos, São re da superfície periférica dèste receptá.
1.°) - Um novo; modelo de camas Ernbalaeera Para Motores e Similares
-lidosabr dembranquedi- culo" , é envolvida por resistência eléutilizáveis também como :colas, divas - Modelo de Utilidade.
o interior do chuveiro em duas' trica, cujo terminal (2 pinos, para
Ou canapés, caracterizado por Consti- 1.. -- Novo modal° de caixa de em-. vide
de modo que na' inferior se 110 volts, ou 3 pinos para.
•tuir-se de duas camas dispostas em balagem para motores e similares, I caznaras,
220 volts),
encontra disposto suporte de
é saliente da panela, a fim- de fixar
Angulo reto e dispondo-se e entre aa I caracterizada por ser constituída de tência elétricas, que é fixadore.slapor
cabeceiras de ambas, uma escrivani-i , duas partes, sendo que unia delas! hastes 'metálicas' II, face inferior da esta resistência em volta das n.tredea
Ilha cujo fundo segue a linha da . ea- convencionalmente chamada "base" , mencionada membrana elástica, ao do receptáculo mmtálico, sóbre esht
beceira de uma cama e o lateral da possui duas traves paralelas ao maior;
que esta - é atravessada por po- resistência é s aplicada u'a massa espe.
outra cama, e por rser- a parte fron- ¡lado, onde virá se encaixar a segun- passo
ios que, pela face oposta apresentam dal aglutinante: entre a resistência
tal da escrivaninha inclinada: de mo- da parte, da caixa, convencionalmen- contatos confrontanets com outros fido que o lateral adaptado á como te • denominada "corpo principal";.i xos, colocados em um_ disco isolante, elétrica e a parede externa de madeira
da direita é menos 'desenvolvido que sendo que dita base é provida em _e aos quais chegam cOndutores *M- ou outro, há um interespaço.r; preenchta
o lateral esquerdo: e- Um total ele 3 seus ângulos externos de grampos de irim& - Um- total de 2 Pontoe.
do orna elemento isolante térmico: neata
pear ainc4ui-re terniosoato, com um bopontos.
aim a de parafusos
xação e piam
as a
TERMO 112.135

TÉM.M0 112.298

.1•nn••n••n

•

•

•
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tão regulador externo, na parte sgrierior tar o material flexível num plana lia- meterial adequado, caracterizado pelo
fato de consistir num circulo, cujo
da panela, ou em outros lados, ha uma rizontal servindo de mesa.
diâmetro coincide com a abertura dos
alça para transporte. Um total de 2
copos comuns, tendo ao longo da pepontos.
riferia do dito circulo, um bordo, o
TÉRMO N.° 116.719
cama antes de ser usada a tampa, é
De 3 de fevereiro de 1960
recolhido em dobrar, para dentro da
VIRMO N.° 115.41a
Requerente: José Ignara° de Mes- circulo. e a oser utilizada a tampa
é articulada de modo a se encaixa- ra'
De 1 1 de agasto de 1959
quita Sampaio — São Paulo.
hora dos copos. fixando a tampa. Um
Titulo: Uni novo modelo de caixa total de 2 pontos.
Requerente: Plinio de Freitas — São
de papelão — avlocl elo de Utiadade.
Paulo.
Título: Eletno-Barco Anfíbio —
delo de Utilidade.
1.0 Eaetroa3arco aafilsio, caractera
zado e reivindicado pelo lato de scr
provido de eletro-motores sara a locomoção regulada por reosaatos. cum
abastecimento de energia hidroelétrica
captada de una de transmissaa por
meio de trole]. Um total de 3 pontos.

1.° Um novo modelo ce caixa de
papelão, caracterizado por consistir nurna falha ;de papelão .recortado, formando urna lombada central que une
duas partes da referida falha, em que
estas duas taartes ' são panadas de dobras 'laterais formando conseqüentemente 'quatro abas laterais e. uva loncatudinal. sendo que as abas coem:nemdentes a tara parte são dup l amente dobradas, formando duas lombada laterais e uma lombada Inneritudinal, com
a mesma largura da lombada central
que une as cleet partes. em ou. a tampa é• constituída pela outra parte p-avida latera l mente rl e duas ahea. dateando-re a ref-rida tampa u54," o

TÉRMO N • 117.034

Main de 1963
chato alongada, contendo uma área
de separação deformável estendendo.

se internamente, dobrando-se a dita.

Rilha de tubo em zigue-zague, para
formar urna pluralidade de partes
afastadas interligad.as por partes dobradas na extremidade, ineerindo-se
material de alhetas secundárias entre as partes de tubo afastadas do
dito material cie tubo, expandindo-se
a - dm:a dlha de tudo to lenge da dita
a dita fólha de tubo ao longo da dita
área de separação para causar intimo contato da dita fblha de tubo
cem o dito ma rlerial de alhrta, unindo-se a dita falha de tubo ao dito

material da dileta e removendo-se
?"_; (-Nas partes dobradas nu axtiamiDe 23 de novembro de 1959
daae. Seguem-se os pontos de eas. 2
Requerente: Paulo Kuester — São a 7.
Paulo.
Titulo: Novo moae l o de engate articulada para rebocar veículos — MoTÉRMO N.9 117.25G
dela e altiaciacle.,
Dep. em !O de dezembro de 1959
I'
— Novo modelo dc engate
para rebocar veículos consModélo de utilidade
TÉ:RMO N.° 115.513
?. -en• duas garras caracterizadas
titua
por sua confonnacão em angu l o mais
Requerente: - Plautius Propaganda
De 14 de aga.sto de 1959
ou menos agudo. Vgailas uma it outra S.C. — São Paulo.
pelo centro do alto de um dos lados
Titulo: "NOvo et:soe:Ativo pra puRequerente: Guilherme Recleker
(do ângu l o), por urra corrente &tecla blicidade aplicável a postes".
São Paulo,
de
pequeno
gancho
em
um
dos
elos,
cuspo da caixa. coirm!eta-Pi o-se ei fecha.
1.9 — "Niko dispositivo para puTitulo: Novo processo de a-maçãc. mento pe lo dolyrameoto da oba loogi- voltados um contra o outro, os cl
blicidade aplicável a pestes", consconcreto
—
Privilégio
de
Invenção.
de
outros lados do 'an g ulo. sendo Tida-ata- tituído por caixa retangular, substantudinal. Uru total de 2 poaias
das d e uni e de outro lado da cor- cialmente alta, viractsilwda por ter
1.0 Novo processo de arrnaiao de
rente. duas molas de repuxo dos altos as faces posterior e anterior curvas
concretoa caracterizado por te t telas
dos lados das garras angulares aga- de modo a acompanhar a curvatura
TARMO N.° 116.750
de ferro ladondo pré-fabrica-Ia. ui Soldos pela mesma corrente — tudo como do poste onde ter aplicada; pelo fato
ina de rdlos ou esteiras, para armação
De 4 de fevereiro de 1960
sub.stancialmente
• deter:to nos relata- da face frontal ser .constituida por
de concreto, armação estaticzatente neplanos, o weterno transparente
os,
gra(
carnente
mostraan nos arfe- edois
r
i
Requerente:
V'etorinn
Ferreira
da
cessária ou desnecessária. U.n tatal
o interno transp arente ou não onde
nhos inclusive e reivindicado peste são aplicadas eu recortadas as leCe.ta júnior — So Paulo.
de 6 pontos.
único ponto caracteristico.
tras ou insiglias de propaganda; pelo
Titu lo: Nova saboneteira — Privifato de possuir internamente uma
légio de Inveneao.
pluralidXcle de limpadas fuccescenTÊRSIO N.° 116.301
tes ou não. Um total de 3 ponhas.
TRRN40 N.° 117.216
1.° Nova saboneteira. caracteraeada
De 18 de janeir ode 196a‘
por compreender uma placa e, fundo,
De 18 de fevereiro de 1960
retangu l ar ou de outra conanuracão
Requerente: Vislato Fonseca —
qualquer, com face sunerior leda pronas Gerais.
TÉRMO N.9 117.557
Relatório descritivo da invenção de
vida de uma plaral alrele cl e pontaletes
Título: Novo bebedouro pn.a aves verticais. todas de uma mesma altura, "Uni novo modelo de enceradeira por•
De 4 de março de 1950
— Priva;gio de Invençãa-.
para que pretend a Privilégio de'
bem corno do nuatro abas veracais em
Requerente: Sehuyler Gould liar1. 0 Novo bebedouro para aves, ca- cantoneira. dis postas uma em cada can- Invenção. Enel S.A. Indústria e Coracterizado por ser o aba3tecimento de to, e ligeiramente mas altas que n; mércio de Aparelhos Elétricos. 4nast- riso» ris.n;:elos 'Unidos da
água feito de um depósito estanque citados oontaletes :e a dita o',-a sendo leira. 'comercial e industrial, São Paulo. América.
Titulo: Esl.rutu.-a de calçado-tendo
munido de um tampão na admissão ainda dotada de ,nuatro pés de aooto
1.° Uma nova enceradeira portátil
mn mesmo lado. compreendida de quatro elementos bá- unidad'es básicas rnolrinclas.
e de um registro de gaveta na salda. ..doin dos quais.
a ndo ligeiramente tra ,a al tos rai e oa, sicos que são: corpo. cabeçote rota- .1.9 — Uma estrutura de sapato, caUm total de 5 pontos. .
aras outros re.atantee. Um total de 3 tivo. cabecote de aspirarão e eaba, racterizada, por inchur.unidades bápontos.
caracterizada pelo fato . de poder se s:oas, unios.s enire si, compreenden=MO- N.° 116.413
transformar em aspirador, e de que do em combinação: estruturas de gas.
o corpo compreende no seu interior um Rea e de sola, incluindo uma uniDe 9 de setenibro de 1939
dade estrutural inferior básica mola
TÊRMO N.° 116.S05
motor em cujo eixo é fixado um ele- dada
unitária, de material elástico e
mento
de
engate
que
recebe
a
-exerentiDe 6 de fevereiro de 1960
flexível, compreendendo •ne:o -nulos
Nome: Alexandre Rodrigues Biscaia.
dade
macho
de
um
outro
eixo
que
se
urna parte de sola inteira tendo uma
•
São Paulo — Capital.
Requerente: Otto Felts de La Roca prolonga através de um tubo tico fi- .área de base de salto, uma área de
M. U. para "Novo tip. de vassoura -- São Paulo.
xodo no interior de um, elemento fato -parte anterior de sola, e uma área
•Titulo: Novo podei° de suporte mcm- ao corpo por meio de garras de-amola. ,da arco intermediária em continuadesmontável".
1. 0 Novo tipo de va çaottra desmon- truário para canetas ou lapiseiras
sendo o dito ciemento articulado por ção com a' citada área de re. lto e
•
Utilidade.
tável, caracterizado pelo fato de pos-•
meio de pinos axiais sabre um segundo .Coan a citada área de parte antesuir um orifício para receber o paralu- .1.° Novo modelo de suporte-mostra:a: elemento de cabeçote o qual recebe na rior .. de sola, numa área que suporso de aperto que projeta em poaicaa ex. para canetas ou lapiseiras. carac- sua extremidade inferior aberta uma ta ó . arco ou , côncavo cio pé, e uma
de clintraforte vertical em coahorizontal dando consistência- lia 01: terizado por apresentar em matéria escova acordada a um disco rotativo parte;
tinuação t ecin a ,cltada área de salto
p1:1,.stica, transparente. ou .similar. •..una por meio de uni eixo eónico montado da
jun t o . Total: 2 pontos.
parte da sola,, tendo o lado de
série de casulos transversais e parale- numa caixa no interior da qual o dito" bal.X0'.do 'eltáda 'P.a.rt,e de sula inteicaen uma extremidade aberta e eixo cônico é ligado à extremidade do ra Um r ettatxo que se estende da vi.
TÉRMO N.° 116.430 .
outro fechada. Ligados lateralmente por eixo p roveniente do engate com o mo- nabal-iça da.„extremidatie pceterior da
citada área- ele Saia passando pela
costura eletainka, ou não: costura tor. Um total de 16 pontos.
área 'de tWeo intermediária, e ando
- casa. enfraquecida ora picotada. terDe 12 de setembro de 1959
até a • vinhan-,-a'',da área que suporos casulos destacavels. Um total
ta' o arco' do péa com b:rd.',., 3 margiRequerente: José Traveaaet Piloan e de 2 pcmace.
• tRio Na 117:272 •
nais' laterais descendentes do citado
Asma acatito de Travesset — São
rebaixo, -cspaeadca para dentro dos
De 22 de fevereiro de 1060 ,,„ bordos laterais
Paulo.
ca ci tada parte de
Titulo: Noyo tipo de mesa desmaiaTÉRMO N.° 116.818
,uatzian definindo um flan.9,e desOlin Matbieson • Chemical Corpo- soai
Modelo de Utilidade.
tável
•cendente , inz.ryinal ria é.rea de sola
ration — rstados Un4 dos da Amé- da
1. 0 "Novo tipo de mesa desuaseta
De 9 de fevereiro de 1960
base - s.a/un e uma unidade de
rica.
ver'. ecaracteaizada pelo lato do tubo
salto e aréo Males, de znatetaal reRequrreS;e: Cia. Tintas e Vernizes
Titulo: Processo . para falir:cair tro- lativamenfa ecrapreendendo um
que serve de base sa. dotado, le um
cadores de calor — Priv. invenção. .salto rígido .ten •:.o uma pa-te Kup!lada. de rasgos Onde as hastes se R. Montesano — São Paulo.
pipuitta tora:ando run pé em triangulo Titulo: Novo modelo de tampa para , 1.9 — Proeesso para fabricar um rior selbre a qual" asserta a citada
e. de ou tro lado, ' bastidores icleaticos copo — Modelo de Utilidade. naelea de trocador de calor, careca área do r- salto dá citado. parte de
e uma' peça de refórço da-arto
e,ur este articulados nes- meio de do-1 circulo, e no ser utilizada a tampa terizrato Por se mover um compra- Sola,
alongada, estendendo-se para a frenbratliças ou encaixei.. .capaz de «toe- para copo" feita de pape/ ou outro mento "1151°6 de ti" tõillet de tubo te da parte superior do "nado salto,
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tendo a citada parto superior do salto Uma superfície elevada sôbre ela,
00m o material d. s!eas bordos. posterior e laterais maçados para dentro doe bordos pos.Zerior e laterais
da citada parte superior do' salto,
para defulir um ressalto sob forma
de iun ombro lateral externo marginal rebaixado e 'lateral, e continuando a superfície superior da citada
superfície elevada com a superfície
superior da citada peça de refôrço
do exco, sendo a- última e a citada
superfície, em conjunto, soldadas de
. modo complernentaireo citado rebaixo e aa,-entadas e fixadas nele, asisentando o citado flange marginal
descendente da citada parte de sola
7uteira, da sua área de base do salto,
sôbre a citado ombro marginal rebaixado e lateral do citado salto em
.tôrno da citada superfície elevada.
Seguem-se os pontos de 2 a 8.

TpXLC) ri' 117.558

TERMO 118.206
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extremidade para servir como um terminal, uma lâmina de interruptor tendo
uma extremidade montada sõbre urna
borda da chapa, em geral normalmente
à mesma, e prolongando-se arem da
outra extremidade da dita chapa; uma
'fenda nessa outra extremidade da chapa,
um suporte-mola basculante ,pivotado
nessa dita fenda e unido à extremidade
livre da chapa, para orientar a extremidade livre para uma das duas posições,
meios para operar a lâmina, uma espiga
na caixa, uma ranhura funda na dita
outra extremidade da, chapa, firmada
por compressão sôbre a dita espiga e
retida em posição por meio de- uma
bucha que se prolonga através do orifido na chapa, Uni total de 5 pontos.
,

De 28 . de Março de 1960
Requerente: Bergozu Equipamentoa
Para Escritórios S.A. — Est. da Guanabara.
Neivo modelo de Porta-Carga;
desmontável — Modelo de Utilidade.
1 -_ Moo modelo de porta-cargas
desmontável, caracterizado pelo fato de
compreender uma base de formato retangular e 'sustentada por quatro pés
de secção tubular, preferivelmente quadrada, tendo uni fundi.,ou tampo plano,
prefeivelmente, nervurado na face inferior; e dois pares 'de elementos laterais,
cada qual constituído de dois montar',
tes tubulares paralelos, solidarizados
entre si num ponto intermediário e na
parte superior, elementos esses caca&
iráveis nas extremidades superiores abertas dos referidos. pés. Uni total de 4
pontos.
.

TERMO 118.561

TERMO 129.084
De 10 de Maio de 1961
Requerente: Valdereara Moura Porto
— Est. da Guanabara.
•
Titulo: Suporte de Aparelho de Iluda-.
nação e Estante — Privilégio de Invenção.
. 1 — «Suporte de aparelho de iluminação e estante>, sondo formado por
elementos adaptáveis entre si, caracterizado por uma pluralidade de barras
ou hastes cilíndricas metálicas, com perfurações a intervalos, e por elementos
fixáveis nas ditas barras ou de junção
das mesmas, para formar conjuntos de
fixação a bordas de sustentação, e para
prender partes de trabalho. Um total
de 8 pontos.
'

TERMO 129.918
De 9 de junho de. 1961
Requerente: Rodolfo Korall — São
Paulo.
Titulo: Ntivo Islodelo de Isqueiro
Modelo de Utilidade.
•
1 — eNesvo modelo de isqueiros.,
caracterizado, por dispor-se em seu
corpo (1) uma reentrância paraleleple
pédica, na parte superior, e por alolara
se nessa reentrância, uma pequena
caixa (2), aberta inferiormente e mu.
nida de um furo superior, na qual se
aloja o retentor, por absorção do fluido, sendo que pelo furo superior da
dita caixa (2), passa o pavio,
total de 5 pontos.

De 12 de Abril de 1960

De 4, de macço de 1060

Requerente: Fram Corporation —
Estados Unidos da América.
Titulo: Cartucho de Filtres de Óleo
De 11 de Abril de 1960
— Privilégio de Invenção-.
Requerente: Vittorio Mediei — Rio • 1 — Um cartucho de filtro de óleo
caracterizado por compreender um tamGrande dó Sul.
1.9 — Datector de diferenças .de
hor externo perfurado que possui extreTitulo: Uma Rôlha - Plástica para midades fechadas e mau tubo central
'pressão de liquido, com tomadas ma.nométricas, de duplo efeito, com- Garrafões — Privilegia de Invenção.
perfurado que possui dentro uma empreendendo uma cuba no interior da
10 — Uma rôlha plástica para gaia balagem entre o tubo central e o tamqual se fixa 1 M1/ membrana flexível
que a divide em duas câmaras em rafões caracterizada por um corpo ri- bor externo, de massa filtrante fibrosa
comunicação cora aa. duas partes de líndrico, tendo 'na borda superior uma formada de uma mistura de fibras testliquido a. controlar, caracterizado pela saliéncia ou refórço anular dotado de heis finas e de fibras grosseiras de
membrana 11~ deformá.vel nos errilha e, abaixo desta, três saliências
dois sentidos sob a ação das. diferen- a mais uma orelha (om furo central, retõrno e absorventes de uma a várias
ças de preasáo nas duas câmaras ser dispostas radialmente e eqüidistantes. polegadas de comprimento, sendo que
TERMO 130.272
ligada a uma. peça móvel puxada
as fibras grosseiras reduzem a tenderia
para a posição que corresponde á. Na face iraerna estão previstas peque- da das fibras finas de se abaterem duDe 27 de Abril de 1961
posição média da, morabrana, por duas nas saliências cônicas distribuidas em rante o uso e também de aumentarem
fônas de tração de sentidos contrá- duas ou mais ordens. Um total de 2
Requerente: Martiniano R inaldi —
a proporção. do fluxo de óleo através
m
pontos.
rios, sendo a citada
da massa de filtragem. Um total de São Paulo.
-seridant osmecaniosdaparamento- independentes um do-oupontos.
Titulo: Uni ntacrtipo de saltdplaatico
tro, e destinados cada um a por em
com . capinha substituivel, para sapatos
- TERMO 118.559
ação, para um dada valor do movide senhoras — Modelo de Utilidade.
mento da citada peça móvel, um dis1 — Uns nenna tipo de salto plástico
positivo de contrdle oa de comando
De 12 de Abril de 1960
TERMO 124.990
ccm capinha substituivel para sapatos
Seguem-se os p ontos de 2 a 4.
de senhoras, caracterizado pela fato de
Requerente: Luiz Wallace Nigro —
De 15 de Dezembro de .1960
possuir uni tubo de metal coas aresras
Rodrigo Rodrigues do Morais — São
verticais em. sua superfície externa, ten.
Paula.
Requerente:
Carborundum
S
.
A.
liiTÊR1V10 149 117.580
do aquele por finalidade das resistenBrasileira
de
Abrasivos
—
SãoTitulo: Nõvo Berço — Privilégio-de
cia ao' salto' e esta, torná-lo Eixo no.
Paulo.
Invenção.
De '4 de março de 1960
corpo do salto. Total de 3 (tres)
•
Título: Návo Modelo de Roda Abra- pontos.,
1
—
nisto
berço,
caracterizado
por
Requerente: Sha.ter Valve Cotnpany ter
os laterais. formados era duas partes, siva — Modelo de Undade.
— Local: Estados Unidos da Améuma superior gradeada, basculante ourica.
I — 1\1•5vo modelo de roda abraTERMO 130.274
não; e outra inferior, Inteiramente fee
Titulo: Vedação múltipla para mo- chada, e rigidamente solidária, nos ex.,- stvaa„ do tipo constituido por dois, finaDe
27 de Abril de 1961
ges circulares desfontatveis que imano I
tores de fluído rotativo.
treinos, aos montantes • ou colunas ver- pelas, suas periferias, sucessivas, séries.
Dequerente:
Marcilio Dias de Moraes
19 — Inn, motor de fluido de pá ticais, de maior espessura, e sendo ainda
ro at'va tendo uma. caixa eilineir.ca as referidas partes inferiores providas, de elementos abrasivos planos alispos- — São Paulo.
tos, radicalmente, eia relação alo eixo
com paredes terrnazais- transversais
Titulo« Nôvo tipo ae chaveiro . —
com um- eixo ratar rotativa : nas ci- num dos laterais, de dois ou mais ras- de rotação da roda e que cooperam Modelo
de Utilidade.
tos
verticais,
e
no
outro,
de
duas
ou
tadas paredes terminais, e nmai pa„,
por meio de recortes laterais, com coroscilante dmero da MIÁda caixa., ten- • mais séries verticais de pequenos orifí- respondentes saliências fronteiras pre1 — tipo de chaveiro..", cons.
do a citada pá lados 'opostafesubme-' cios; e as partes da cabeceira e dos pés
titaido de couro, plástico ou de qualtidos a pressão e exauatão, .e uma, do berço sendo divididas verticalmente vistas nos referidos. flanges, de que os quer outro material apropriado em côres
cilindro
que
limita
a
osescora na
ao meio, articuladas centrahnente entre referidos flanges apresentam, nos intercilação do citado roter, caracteriza- si e aos. referidos 'amantes verticais. 'nos confrontantes das suas partes cen- é tamanho desejado, caracterizado pelo
fato. de posstiir internamente bainhai
do por ter dispositivos de 'vedação Utnatctal de 4 pontos.
trais ent forma de manga, recortes em
• quarto de circulo com os quais coopera paralelas entre. si onde são adaptarias
para a citada pá. (25 ou 26), comas chaves, em ordem e segurança —
preendendo uma pluralidade de sul•
— visando a centralização do conjunto Uni total de 2 pontos.
cos continues (40, 40A, 40B), esteiamim arco metálico de seção circular
Tit?ÁMO r
••
dend'o-se continuament e; eni tôrno , •
deus fiteis externo e superior e iatemanado em posição por meio de rins
•
De 12 de Abril de. 1960
l'Iar da. citada pá, e em contatocom.
TERMO 142.500
anel iatroduzivel na remexida manga e
o- eixo do mbar; ena surto extremicladotada, externameate, de una rebaixo
De
28
de Agrasto de 19F.?`
dee, e fitas de vedaçãO clásticas ,(4r, • ,Requerente: AlbeatO Boton — São
semicircular: e pelo fato de que o coa•. .
41A, 41I3),, estendendo-se,,. continua-, Paulo.
"
Requerente:
Elisa Alves da Fonseca
junto é retinido por parafusos: de fixa- Garrnbis — São
mente. ateavés. dos- Citadas sulcos e,
Paulo,
os
teTituica
Um
.Interruptur
de
Mola,
—
ção
que
solidarizam,
axialmente,
formando vedações de pressão' entre '.
.
as faces da pá e as paredes da caixa' PriVilégio - de Ineençào:'Titulo: Aperfeiçoamento em ou nelaferidos flabees cujos "orificioi centrais
adjacente (11, 12), tend;Fi
,a' extra-C . 1 — Urn interrupta- cle„aaola, za- :abe:a:adem são :.Murados por tampões co,tados com freios hidráulicos de vela
,
midatié radial extrerina da- pá
circulares planos externos, dotados de culos e cetros fins — Privilégio de
ce.nte á cilada caixa ,(10), aina área' racterizado por 'eomPreasaler.'unia caiaa
uma , perfuração central para o eixo do Invenção.
fendidã,
unia
montagem
de
lâmina
na.
elevada (47) entre os,,bordos
AperfeiMmentos em ou relacio'caixa
e
, compreendendo
uaià chapa:. mdtor e'que, cooperam ,Coinoebaixos dos.,
opostos e os sulcos adjacentes,,1-,Ser.
da' Caixa uma .referidcis flanges..Um total de 4 pontos. nados com freios hidráulicos de veio
gueni-se os pontos de 2 a.6. ,• - . 1 Ohata, .prolongandcase
.•

Requerente: Societé .des Per
Ateliers do. Cretiseit
Local:: Pr
g ançea.
Titulo: Detectei- de diferences de
líquido por tomad s; manométriCas de
ação dupla.
es

TERMO 118.541
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culces e outros fins, constituído de três
aparelhos iguais e caracterizam-se por
serem intercalados entre o burrinho
mestre e os • burrinhos de freios, um
para cada roda trazcira e um para as
duas dianteiras. Um total de 5 pontos.
-TERMO 88.963
De '3 de Setembro de 1956
Requerente: lutar° Inoue — São
Paulo.
Titulo: Fivela para- amarrados
Modelo de Utilidade.
Reivindicações
1 — eFivela- para amarrados», caracterizada pelo fato de ser constituída
de placa metálica estampada na forma
de trapézio, contendo em sua superfizie
duas aberturas adjacentes, uma delas
tiangular com um dos lados internamente dentado e a- restante retangular,
sendo que ao longo dos lados de menor
extensão se deslocam as braçadeiras
pertencentes a uma segunda peça retangular, esta dotada, nas bordas internas de um dos lados, de pluralidade cie
dentes. Um total de 2 pontos.
TERMO 91.716
Depositado em: 18 de dezembro de 1956
Patente de: Modelo de Utilidade.
Requerente: i_Alberico Pereira Carlos
— São Pauld.
Pontos caracteristicos de: Nevo modelo de vassoura.
Em resumo, reivindico como pontos
característicos essenciais de: «Novo
modelo de vassoura», os seguintes:
1 — Novo modèlo de vassoura, caracterizado por ser constituído de suporte trapezoidal de faces planas, laterais arredondados o qual envolvidos em
Vida a extensão de sua superfície acompanhando o mesmo formato, por uma
capa metálica, de maior comprimento
que o Suporte trapezoidal fazendo assim
originar uma cavidade inferior onde são
alojados os fios de sucata que compõem a vassoura, fios êstes feitos em
dois maços e prensados entre os dois
laterais livres daquela chapa, que são
unidos por pinos rebitados. Um total
de 2 pontos.
/-
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pneumáticos de veículos, gastos, por
meio de montegens de solas de rodagem já vulcanizadas c de preferencia
perfilada, e fixação das mesmas no
pneumático por. meio de uma camada
de junção de borraena vulcanizada, caracterizado peld fato, que antes de
mais nada, a sola de rodagem é munida, na sua superfície interior tornada
espera mecânicamente, e coberta com
unta solução de borracha contendo um
acelerador de vulcanização, de "-uma
camada de borracha acolchoada não
vulcanizada, a qual é tapada por uma
camada protetora. afastável, por exemplo de uma peliculã vidrada de Zelulose, e 'que no emp:êgo de, uma sola
para a, renovação do piso de pneumáte:os, assim, preparada, depois do
afastamento da camada protetora é levada a efeito urna passagem com uma
solução de borracha contendo um acelerador de vulcanização na superfície
de rodagem do pneumático, tornada
áspera ou no lado exterior da borracha acolchoada fixada fia sola de rodagem. ou em ambos, sendo depois
disto a sola de rodagens prensada
sobre o pneumático e executada uma
vulcanização da borracha acolelsoada
sob aumento da temperatura a cerca
de 100' C.
g,1m total de 6 pontos.
TERMO N" 104.450
De 13 de agosto de 1958

Requerente: Les Laboratoires- Dausse — França.
Titulo: Processo para preparação de
esteres básicos da série dos esteres fenilaceticos — Privilégio de invenção.
1° — Processo de preparação de ésteres básicos, caracterizado pelo fato de
que se condensa um-fefiel-alogeno-acetola de B'-alcoxi-etila com uma .amina
secundária, em particular a piperidina,
em presença de um agente de fixação
do ácido alogenico formado, de preferência em um meio orgânico anidro
e inerte.
_
2° — Processo de acôi'do com o pon-to 1, caracterizado Pelo fato de que se
transforma os-fenit-piperidino acetatos,
de Ll'-alcoxi-alcoila obtidos, em sais
solúveis em água em particular em
cloridratos . ou bromidratos, segundo
processos conhecidos.
3° — Processo de aZordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de parTERMO 95.666
tir-se de um ácido-fenil-alogenci-acetato
De 15 de julho sde 1957
de 13'-n-buyoxi-etila e da piperiditna,
para obter-se um produto apresentando
Requerente: Hajime - Makiuchl
em gráu elevado propriedades masSão Paulo,
moliticas, anestésicas locais e anti-tó, Titulo: Dispositivo para esportes e xicas.
entretenimento — Privilégio de Invenção.
TERMO N° 107.975
1 — "Dispositivo para esporte e entretenimento», caracterizado pelo fato
De 16 de janeiro de 1959
de ser constituido de haste vertical do- •
tada na extremidade superior da traRequerente: Societe Belge de L'Abovessa ou cabo, enquanto que na parte '-te et des Produits Chimiques Du Marinferior da mesma pode se deslocar sa- ly, com sede em Liége, na Bélgica.
pata transversal apoiada sôbre mola
Pontos característicos: «Processo e
espiral compreendida entre tal sapata aparelho para a extinção rápida de fore terminal inferior dilatado da haste. nos de combustão parcial de hidroUm total de 2 pontos.
carburetos».
1° --- Processo e aparelho para a
extinção rápida de fornos de combusTERMO N° 96.828
tão parcial ete hidrocarburctos, caracteDe 3 de setembro de 1957
rizado dito processo pelo fato de que
Requerente: Bernhard Nowak„ Bad o oxigênio e o hidrocarbureto e tratar,
lichlangenbad/Georgenborn, Alemanha. em estado gasoso ou vaporisado, aquecidos previamente cm separado,- serem
-- Processo para a renovação do introduzidos em uma câmara de misphoo 4, super!~ de rodagem cie tura; ent seguida a mistura se e'^telmi

Maio de 1963.

por uma rede, na câmara de combustão i extrusão para assim distender dito tria-,
parcial; os produtos gasosos obtidos cetato de celulose filamentoso, e novapor- esta Zorebustão se esfriam brusca- ] mente distender dito triacetato 'de cemente e se dispõe um termo-par, colo- lulose filamentoso-. enquanto plástico.
cado no fundo da câmara de mistura
Seguem os pontos dc 2 a 14.
próxima á rede de distribuição, que
descobre a inflamação prematura na
TERMO N°108.061
câmara de mistura e, por transmissão
do impu:so do termo-par com relevaDe 22 de janeiro de 1959
dores eletromagnéticos que regem , o
Reqezionte: The Electric Auto-Lite
funcionamento dos registros, se realizam autometicamente as seguintes ope- Company,
rações:
Local: Estados Unidos da América.
--e fechamento instantâneo dos conTítulo: Circuito de descarga " de
dutos de admissão dos reativos gasosos
por meio de registros colocados na ignição.
parte fria de ditos condutos, isto é
1° Um sistema de ignição para
antes dos dispositivos de. aquecimento produzir uma descarga elétrica através
prévio dos mesmos reativos,
de unia folga de baixa voltagem in— introdução instantânea de oxigê- cluindo um condensador de ignição
is:o no conduta de admissão do hidro- adaptado para ser carregado a uma
carbureto e pirolisaje
voltagem limite pré-determinada, emace
— bloqueio instantâneo de oxigênio terizado -em que o cirZiuíto de descarga'
que se encontra no cir c uito de aqueci- ele-trica para o condensador de ignição
mento prévio, introduzindo-se nitroge- inclue uma conexão elétrica substancialaio ,no conduto de oxigénio, o mais mente não indutiva entre o dito condenpróximo possivel da Câmara de sador de ignição . e a dita folga de baixa
ntstura,
voltagem, sendo incluídos meios. de fol— fechamento instantâneo do con- ga de centelha compreendendo urna folduto de saída dos gases de pirólise,
ga principal e uma folga secundaria lia
._. fechamento instantâneo dos dis- dita conexão elétrica entre o condene
positivos . de aquecimentos dos apare- sador de Ignição e a folga de baixa
lhos de' aquecimento prévio,
voltagem.
— introdução de nitrogénio no conSegueniLse os pontos de 2 a 15.
duto de entrada do oxigénio, imediatamente após o registro de fechamento deste conduto, decorrido um período
TÉRMO N° 109.415
suficiente para que a purga do circuito
De
13 de março de 1959
de entrada do hidrocarbureto se -tenha
concluído.
General Electric Conipany •— EstaSequem-se mais 2 pontos .
dos Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamento em raivo
modelo pára torrador ou artigo •emeTERMO N9 107.920
lhante — Privilégio de invenção.
ile 13 de janeiro de 1959
O que a requerente reivindica tomo
nõvo é:
Requerente: Dyckrhoff Ei Widmann
P
Aperfeiçoamento em desenho
Kommanditgesellsnaft, firma alemã.
industriál para um torrador ou artigo
Pontos característicos de: eAncora- semelhante caracterizado por o desenho
industrial ornamental para torrador ou
gem da armadura de concreto».
artigo semelhante, substenciahnente conPrivilégio de invenção.
forme ilustrado e descrito.
1° — Barra de armadura para conTotal de 2 pontos.
creto, particularmente para concreto
•
sob tensão, provida, na sua superfície,
com nervuras produzidas no correr de
TERMO N' 109.851
um processo de laminação, caracterizaDe
20 de abril de 1959
da pelo fato de_ que as nervuras constituem parte de uma rosca interromRequerente: Mautice Aubm ger e
pida, sobre a qual podem ser ajusta- Jean Mueet — França.
das peças de anorragem ou de ligação,
Titula: Comando Hidráulico para
munidas core uma rósea interna não Bate-Estacas e Outros — Privilégio de
interrompida.
Invenção.
1° — Comando hidráulico para bateUm total de 8 pontos.
estacas 'e outros, caracterizado pela
provisão de uma massa atuante deslocada por um embolo acionado bidràuTERMO N° 108.0015
licamente. Seguem-se os pontos de 2 a 6:
De 19 de janeiro de 1959

Celenese Corporation Of America —
Estados Unidos da América.
-eProcessO para produção .de
um aperfeiçoado material filamentoso
de triacetato de celulose de elevada
tenacidade e o material assim obtido».
— Privilégio de invenção.
" Um processo para produção
de Om aperfeiçoado material filamentoso de triscetato de celulose fiado, tendo uma -tenacidade de pelo menos, 3
gramas por denior; caracterizado por
incluir as fases de extrusão de uma solução de triacoteto de celulose em um
banho de coagulação, para formar material filamentoso de triscetato de eelulose, positivamente, estirando dito trio.:
cetato de celulose filamentoso desde o
ponto de extrusão com uma velocidade
linear ina:or do que a velocidade de

TÉRMO N9 110.171
De 4 de maio de 1959
Requerente: Dimas de Melo Pimenta — São Paulo.
' Titulo: Aperfeiçoamentos em ou relativos a escapamentos elétricos para
relógios — Privilégio de invenção.
— «Aperfeiçoamentos em ou relativos a escapamentos elétrieos para relógios', caracterizam-se pelo fato do
escapamento elétrico apresentar-se como
um conjunto independente e isolado,
totalmente separado dó mecanismo de
relojoaria, e em que êste escapamento
elétrico se apresenta como um portaescapamento autônomo, sem nenhuma
funçãa mecânica . relacionada ao convencional mecanismo do relógio.
Uru total
-1 pontos.
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MARCAS DEPOSITADAS
Pubiteaaão feita de acórdo °opa o art. 130 do Otadigo da Propriedade Industrial. Da data da pulaticaçáo começara a
oaccor o prazo dg 60 dias paro o deferimento do podido. Dormita Use prazo podarão apresentar num oposições lie Deaartameatto
sãaefoura da Prareateciado lasdariartal aqueles que e* julgarem prejudicados com a carteessão do regaras, reatestaim
11..n 7.11n111nffie

Termo n.° 579.982, de 18-2-1963
Ivo Sá
,Saiça

NÁCAR
Ciasse a',

- Classe 23
Para distinguir: recidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
condensadores, cortadeiras para fotogra.
fias, chaves de alavancas, chaves auto..
apáticas, capacitores de bloqueio, capacitores eletroliticos, calibradcres, discos
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores, 'enceradeiras elétricas, engenho de assar' carne, espelhos éticos,
esticadores de luvas, espelhos de piás ticos para eletricidade, estertlizadores,
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtrtÀ' e aparelhos tarantas, filtros para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusíveis, faróis .sano acessós
rios de veículos para sinalização e para
iluminação em geral, filmes revelados,
fôrmas clamas, fervedores, frigoríficos,
fotômetros, fios elétricos, tiaros de interferência. tonOgratos, garrafas témicas,
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
para lanternas, globos te-restres para
ensino, gravadores, holofotes incubadoras, indicadores de vácuo, asstrumentos
de alarme. interruptores, lâmpadas ins
candescentes, lâmpadas cansas, lentes,
liquidificadores, maçaricos rara soldar,
caldear e cortai, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para d.,
dias, válvulas de descarga, válvulas de
redução, vactiennetros, valsa elétricas,
válvulas de vácuo e veaflladores

IMMIENEMO

temmlie

tricotagem, tecelagem, para uso comum,
linhas de costura, para bordar, feitos de
substâncias termo-plásticas
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa, algodão, cânhamo, cetim, caroã,
casemiras, fazendas, e tecidos de .lã em
peças juta, fersey, linho, nylon, pacas
paco, percalina, ratai, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro, veludos
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
aias, boinas, botas, babadouros, casa
cos, coletes, capas, chalcs, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominas, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, iaquetas. luvas, ligas, lenços, leques
mantas, meias, caaillots, mantas, man
drião, malhas, paletós, palas, penhoar
peugas, puloveres, ponches, palatinas
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, tailleurs, toucas e vestidos

Abaixa luzes de lampiau, abajours,
acumuladares, aatinômetros, amperômetroa, amortecedores de rádio e frequência, anemômetros, aparelhos de televisão, . aparèlhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de vaiculos, apargros para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores,
•
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias, aparelhos para purificar água, aparélhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia,
aparelhos didáticos, aparélhos cinema:
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular .gás, aparelhos para
separar café, aparèlhos _para aquecer
edificios, aParélhos para experimentar
Teernos na. 579.993 à 579.994, de
dínamos, aparelhos para destruir inse18-2-1963
•
tos, aparélhos náuticos científicos, apaMak International Limited
relhos de ótica, aparelhos pulverizadoInglaterra
res, aparélros para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquimi.
coa, aparelhos para recepçap, reproduTermo n.° 579.987, de 18-2-1963
ção de som e sônicos, aparêlhos autoClasse 2
Companhi aBrasileira de Estrutwas Substâncias e preparados veterinários e
máticos eléétricos de passar.
"Cobe"
para espremer frutas e legumes, aparêdesinfetantes
Guanabara
lhos de alta tensad, aparèlhos de proClasse 3
teção contra acidente de operários,
Substanciar e preparados farmacêuticos
PRORROGAÇÃO,
aparelhos afiadores d eferramentas,
e antisséticos
aparélhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitáTermo n. 51k 9.995, de 18-2-1963
rias, aparelhos esterilizadorea; aparelhos
B S R isimited
e instrumentos usados na engenharia,
Inglaterra
agrimensura geodézia, aparêlhos gasei&adores, aparelhos de análises, apares
Claàes: 1-6e 33
lhos ozonizadores, aparélhol pasteuriInsígnia
Classe 8
zadores, aparelhos reguladores e establTermo n? 579.988, de 18-2-1963
•lizadores da pressão e do fluxo de gaAparelhos e instrumentos gravadores de
Sandoz A .G. (Sandoz
som e reprodutores de som e partes
ses e líquidos, aparelhos para salva(Sandoz Ltda.)
mento e para sinalização, 'aparelros
Termo n.° 579.996, de 18-2-63
Suiça
para escafandristas, aparelhos para limE. I. Du Pont de Nemours And
par vidros, aparelhos pari . combater
Company
formigas e outras pragas, aparêlhos auPRORROGAÇÃO
Estados Unidos da América
tomáticos acionados pela introdução de
molas. aparelhos para picar; cortar ou
reduzir comestíveis, aparelhos espargidores, aparelhos e instrumentos do 'cálClasse 2
culo, aparelhos para observações aluaiPumigantes para o solo combinando procas, aparelhos tesmostatos, .aaparêlhos
Classe 1
priedades de inseticidas agricolae conpara natação, aritonametros,caspirado- • Produtos químicos detergentes
juntamente cano fungicidas ou hen..
res de pó, aerómetros, acendedores elé
bicidas
tricos, alto-falantes, amlificadores eléTermos ns. 579.989 à579.992, de
tricos, amassadeiris, antenas, batedei18-2-1963
•
Têtmo n.° 579.997, de 18-2-63
Chimiotex, S.A .
amplificadores elétricos, amessadeiras,
. • (Prorrogação)
Suíça
antenas, batedeiras, balançaacomura e
"Kardex Aktiengesellschaft Pur Buros
elétrica, aarannetros, baterias , de acumuartikel '
•
lado . em. binóculos, b't.la. bcirinas, bo.
Alemanha
binas de indução ac:eta psra:fins cura.
tivos, Latões de camsainhar s elétricas,
bombas medidoras, basinas, t assolas, ba.
„
Classe _ 1
*crias e_étricas;bules erá c ticosataixas ,le '.1‘ I
Fibras :artificiais ent bruto
aesca:pa, câmaras frigotif cas
fot
•
gráficas. cafpaínhas elétricassachassiside
rádios, chaves elétricas, cinewatógratos, Pioss Boa "PartadOS,. fios ' -cOntítiás' ;'
,sa•ass
ss.e . ;, 1 7. .as • 5t.:.-itne,'
cronagrafos. cronômetros, combustoies peateadóá:''nion.:Ofios;r1flos tárcidé1i • e'n g 6 rara • dis.'"ingurr ' AlgnAlgaArParal
de gás, cidOmetros, cristais f•de. rádio, stoicidoe fia` intstaie s‘..niilares,'"Pa ga i0. 'iitislores de tia r a e•
alioada

res para lápis, arquivos, atlas do Bm.
sil, borrachas para apapar tintas, canatas, carimbas, carimbos didáticos, cuimbo manual de relevg para papel, chapas
para transferir desenhos por meio de
perfurações, cofres, copiadores de cartas, compassos para desenhos, espátulas para cortar papel, esquadros' para
desenhos, estojos de tinta, facas para
cortar papel, fitas de máquinas, giz,
globos terrestres escolares, goma prepas
rada para papelaria, humedecedores de
selos, Indicas para arquivos, lápis, lapiseiras, mapas, máquinas de escrever,
máquinas de somar e calcular, marcado.
res de livros, papel carbono, réguas de
madeira e de metal, táboas aritméticas,
tinteiros e transferidores
Termo n.° 579.998, de 18-2-63
(Prorrogação)
Minnesota Wang And Maaufacturing
Company
Estados Unidos da Aan :rica

MILTON'

Classe 50
Materiais refletores de luz e telas
refletoras
Termo n.° 579.999, de 11-2-63,
Revlon, Inc.
Estados Unidos da Ama..ica

VPM
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Classe 48
Para distinguir artigos de toucador a
perfumarias em geral: Almtscar água
cie beleza, água fadai, água de lavanda,
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada, líquida, em pér,
em pedras, para banho, brilhantinas.
bandolinas. batota, cosméticos para o
cabelo. 'pestaanas, cílios e bigodes.
crayons, cremes para a pele, caruma,
cheiros em pastilhas. em tabletes. em
kntilhas, em trociscos , e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental,
depStatórias, desodorantes. dias *ventes,
assentias extratos, estojos de perfumes,
arme pans&lanpeza da pele, e para .base
de pó de arroz, esmaltes Para'-unhas.
escavas para dentes, cabelo, roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana: cílios e bigodes, fivelas para
o,cabelo, glicerina perfumada para uso
de s toucador. diampos para 'a, cabelo,
geléia des .. petróleo , • perfumada. lápis
para • maquilagem,. Ia:aça-patamaz. .1oi
cões,:. 11,auidas • dendfrieloi. em pasta, era
ábassii ema exartteS s'em ellifra e ,e.nt pés,
licprIdos '¡ara);-trtídttlaçacit' peliionenteil
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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,
ca-minados, e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis. pon-pons, pó de
arroz
ramo n.° 580.000, de 18-2-63
(Prorrogação)
The Hoover Company
Estados Unidos da América

HUVER
Classe 6
Motores elétricos, geladeiras elétricas e
não elétricas para uso come rdal e
dustrial e partes das mesmas, enaera
deiras elétricas e não eletrizas para uso
comercial e industrial, e partes das
mesmas, fornos dentários cie s—leoa efiadores elétricos de banco, máquinas de
lavar elétricas e não elétricas para uso
comercial e industrial e Dar'es das
mesmas, bombas e filtros e venaladores
que constituem partes de má pinas, caixas de engrenagem, válvulas e condensadores que constituem arte, da máquinas, evaporadores que aons'ititera
partes de máquinas, motores, e má..
quinas moto-cotnpreasoras

•

Termo n.9 580.001, de 18-2-63
(Prorrogação)
CustIs Manufacturing Ccenpany
Estados Unidos da América

CURTIS'
Classe 8
Equipamento de refrigeração e condi. clonarnento de ar para uso daméatico
Termo n.° 580.002, de l8-2-63
(Prorrogação)
W. G. Eavestaff Sons Limitad
Inglater-a

aVIINIPIANO
.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Orgão de defesa da classa
Termo n.° 580.005, de 18-2-63 •
Capibaribe S. A.
Empreendime
Guanabara

:EDIFICIO
Doutor Baptista da ativa
Classe 33
Titulo
Termo n.° 580.006, de 18-2-63
Pladis S.A. Planejamento e
Distribuição de Capitais
Guanabara

Cartoira de Investimentos
Classe 33
Nome Comercial
Têrmo n.9 580.007, de 18-2-1963
Pladis S . A. Planeamentos e
Distribuição de Capitais
Guanabara

Carteira de investimento

Classe 33
Titulo
Termo n.° 580.008, de 18-2-63
Pladis S . A. Planejamentos e
Distribuição de Capitais
Guanabara

D1P

Classe 9
Pianos

Têrmo n.° 580.003, de 18-2-63
(Prorrogação)
The J. B. Williams Company, Inc.
Estados LUC/os da América

WILLIAMS
• Classe 43
Espdnjas para pó 3e arroz
Termo n.° 580.004, de 18.2-63
Manoel. Rodrigues Alves Filha Jiair
Carlos de Oliveira, Júlia Araújo Albuquerque, Alberto Pierallsi e Antonio
Madureira
Guanabara

Classe 32

Classe 33
Investimentos em geral
Tétanos ns. 580.010 a 580.013, de
19-2-63
Vincenzo Di Maio
São Paulo

TSXTLOP

Indastria Brasileira
Classe 2a
Para distinguir: Fios de algodão, ca.
nhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos.
fios de seda natural e rayon para tecelagem, para bordar, para costura, tricotagem e para croché, fios e linhas
de toda espécie, fios e linhas para pesca, linhadas de aço para pesca
Classe 24
Para distinguir: —Artefatos de algodão, linho, canhamo, juta, seda natural
e rayon. caroá. lã; paco-paco; e outras
fibras: Cordões, fitas, debruns. cadarços: galões, tiras, enfeires; laços de
chaéus, etiquetas, entremeios. renda
bicos, bordados, passartmaaries: Mamares, xergas, franjas: palmilhas. .nesgas;
atacadores, esfregões, ombreiras pavios,
mochilas:- máscaras; montas litros de
café, passamanes, coadores de café;

borlas, sacos, sacas, telas para bordar,
rédeas, coberturas para raquetes, coberturas para cavalos bandeiras e
paboa
•
Classe 34
•
Para distinguir: Alcatifas (tapetes), capacho, cortinas, estores, encerados, cobertas para degraus de escadas, forros
para tapetes de escadas, oleados para
escadas, capachos de lá, peles de leoprdo, linóleo, oleados para escadas, paredes e para soalhos, artigos de peles
para soalhos, alcatifas de tapeçaria,
tapetes
Classe 37
Roupas brancas, para aama e mesa:
Acolchoados para camaa, colchas, cobertores, esfregões. fronhas, guardanapos, jogos bordados, logos de toalhas,
lençois, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos. toalhas de
rosto, e banho. toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para aba' e
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa . toallunhas
(cobre pão)
Tércaos na. 580.014 a 580.016, de
19-2-63
"Solidor" Indústria de Beneficiamento
de Madeira S. A.
São Paula

Maio de 1963
.._

&Iras, palitos. prato, pinos, puxadores, prendeedores de roupas, pedestal..
monogramas, Palitos para dentes, tãboas de passar roupas, táboas de cai'tonéis, torneiras, tambores, - tansne,
as, .suortes de madeira, rodinhas, rolos, rosários, vasos, palitos, pasinhas,
garfinhos e colheres para sorvetes
Classe 40
Armários, assentos, -balcões, bufets,
banquetas, bancos, camas, cadeiras,
creado-mudris, cristaleiras, colchões de
mola, conjuntos de copa e cosinha,
cadeiras giratórias, dispensas. dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
guarda-roupas, guarda-comida: galerias,
mesas, móveis para jardim meainhas,
móveis para hal', móveis estofadoes,
penteadeiras, prata chapéus, prateleiras,
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços, colchões.
caixas e móveis para aparelhos radiofônicos, móveis para terraço, sofás- ca- mas, estiados de camas, acolchoados,
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cómodas e discotecas de
madeiras
Termos lis. 580.017 e 580.018, de
19-2-63
Eriez S. A. Produtos Magnéticos e
Metalúrgicos
São Paulo

PRORROGAÇÃO

SOLIDOR

STELTAN
Indástria,Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de- cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, cohmas, chapas para coberturas. caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações premoldadas, estuque, emulsão de base asfáltico, estaaas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas p a ra construções, lamelas de metal, ladrilhos, laina
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
material isolante contra e cama.
manilhas, massas para revestmentos de
paredes, madeiras para construções mosaicos, produtos de base asfáltico, pua.dutos para totrnar imaermeabilizantes
a sargamassas de cimento e cal hidráu
lica, pedregulho, produtos betuminosos
urnermeabilizantes liquidos ou oa outras formas para revest:mentas e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais
de cimento ou gesso para tetos e parecies, papel para forrar casas matutas

Classe 5
Aço em bruto e parcialmente prcpa.
rado. bronze, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de man.
ganez, bronze eun pó, bronze em barra,
bronze em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cobalto bruto
ou parcialmente trabalhado. cobre bruto
ou parcialmente trabalhado, estanho bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro em chapa, ferro fula.
dido,ferro maleável, ferro manganez,
ferro 'velho. guza em bruto ou parcialmente trabalhado, guza temperado, guza
maleável, lâminas de metal, lata em
folhas, latão em folhas, latão em chapas, latão em vergalhões, ligas .ne.
tálicas,. limalhas, magnésio, manganez,
metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa. metais estampados, metais para solda,
níquel, ouro. paládio, platina, poeira
de zinco, prata, soldas, tungstênio,
e zinco
Classe 11
Para dittinguir: Ferragens e fertames.

anti-ruidos para uso nas onstruções, era outras classes:' acessár_os para veíparquetes, portas, portõea pisos, so- culos, alicates alicates cortantes, ancileiras para portas, tijolos, tubos de con- nhos, alavancas, arrebites. arruelas; arcreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, golas. aldravas, armações de metal,

tanques de cimento, vigas, vigamentos
vitrõa. venezianas
Classe 26

Artefatos de madeira. osso ou marfim, não incluídos em outras classes;
Argolas. anéis, alguidares, armações
para balcões e para vitrines, artefatos
de madeira para caixa, tapume, bandejas, barris,. baldes, batedores de carne. caixas, caixões, • caixotes, cavaletes cunhas, cruzetas,' cubas, caçambas.
colheres, cestos para pães, copos para
cosinha, cabos para ferramentas, cantoneiras, engradados, estrados, esterinhai. estojos, expremedeiras, escadas.
miares de veículos, charneiras, coches
formas geléias, guarnições para portablocos, guarnições para cortinas.
quarniA:ões de madeiras para ntensttios domésticos. garios, malas de ma-

abridores de latas, arames lisos e farpados, aparelhos de chá e café, assadeiras, açucareiros, almotolias, arpões,
arpões de carregar, arcos de serrai
brocas, biglSrnas. baixelas, bandejas.
bacias; baldes, bombonieres: bridões
para ¡ritmais, ales, bebedoures. bolas
de aço. colheres para pedreiros. cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para portões -chaves, cremones: anzóis,
arcos de pua. chaves de parafusos. calotas, conexões para encanamento!,
caixas de metal, chaves de fenda Chaves inglesas. cabeções. canecas, copos.
cachepots, centros de mesa, coqueteleiras. caixas para acondicioriamento de
alimentos, caldeirões. caçarolas, chaleiras. ,cafeteiras conchas cuscuzeiros;
coadores, colheres cavadeiras, canoa de
escape de metal catracasa corta arames,
cadinhos, carretilhas, cabos de metal.

•
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chuveiros comuns„ crivos, cruzetas, curvas, curvas de reforço. calibradores,
canos, canos, chaves de boca, chaminés
de metal, canivetes, distintivos, descanso para talheres, dobradiças, enxadas,
esferas, engates, esguichos. enfeites para
arreios e enfeites para automóveis, as.
tribos, espumadeiras, mansões, enxada
abas. enxós, esporas. engrenagens: botões de metal folhas de metal 'que en
volve as molas e protege contra o pó
e ferrugem, tolhas de metal que protege as molas contra o pó e ferrugem,
formões, ferros de cortar capim, tersolhos, lacas, tacões, fechaduras, funis:
fôrmas para doces, e bolos frigideiras,
fruteiras, fivelas e fechos para malas
e pastas, freios (para animaia), ferragens para aparelhos de bidês, ferraduras para animais, frisos, fôrmas, ferragens para tetos de cabine de caminhões,
toices, fechos de segurança para portar e janelas, enxadões, guarnições
de metal, grelhas, garfos. ganchos para
quadros, grampos para emendas de
correias, guarnições de metal para máquinas, guarnições de metal para banheiros e bidés; grosas, grampos para
andaimes. jarras, limas, laminas para
barbear, licoreiros, latas de lixo, letras
e números de metal, limatões. leiteiras,
ladrões e espaihadores para mictórios,
levantador para vidros de caminhões,
automóveis e para veiculos em geral.
luvas para bombas d'água, luvas de metal rosqueada para unir as partes laterais do eixo, malhos, machadinhas,
molas para portas, martelos, marretas.
marmitas, maçanetas, molas de vae e
vem, molas para rodas, martelos para
cozinhas, morsas,. mancais , para rodas,
molas para cadeiras giratórias, matrizes,
navalhas para barbear, puas, pás, picaretas. pregos, picões, ponteiras. parafusos, porcas, pratos. porta-gelo, portapão. porta-joias, porta-frios. paliteiros,
podões, porta-chaves, potes, protetores
para calçados, porta-copos, peças para
amortecedores de choques. peças para
caixa de direção, peças para bielas,
peças para barra de tensão, pinos
excntricos para veículos (pivô), peças
para mecanismo e partida, aças para
ponta de eixb dianteiro, panelas, portatoalhas, postes de metal, pinos pinos
de direção, pinos de molas, parafuso&
pernas trincos, tubos para encanameatoe. terminais para barra de tensam
verrumas, válvulas sanitárias para dascarga automáticas nas sentilhas. esmos,
embalagens de metal
Termo n.9 580.019, de 19-2-63"
Gustav Slirna
São Paulo

Têrmo n.9 580.020, de 19-2-63
Rodolpho Veverka
São Paulo •
: PRORROGA* 4

elOk BOUB"

A

Indaptria Brasileira,

Classe 2
Remédios para aves e anánais
Termo na 580.021, de 19-2-63
"Enseada" — Indústria e Representações Ltda,
São Paulo
B

iissADA

ImaIlatri8 BrElSileira
Classe 40
Armários, assentos, balcões, bufeis,
banquetas, bancos. camas, cadeiras.
creado-mudos, cristaleiras, colchões de
mola, conjuntos de copa e cosinha,
cadeiras giratórias, dispensas, dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
guarda-roupas, guarda-comida galerias,
mesas, móveis para jardim mesinha,
móveis para bali, móveis estofadoes.
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras,
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços, colcheias,
caixas e móveis para aparelhos radiofónicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados de camas, acolchoados.
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cômodas e discotecas de
madeiras
'Termo n.° 580.022, de 19-2-63
Motex
Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

PIOTEX

In ddetria Braelleira
a
Classe 6 a
Máquinas para encapar fios elétricos
Termo n.° 580.023, de 19-2.63
Representaçes e Organização Benjamin
Tibúrcio da Frota Ltda,
São Paulo
;a/SR ÁPONOai

desincrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparêlhos
e instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geodézia, aparêlhos gaselficadores, aparelhos de análises, aparêlhos ozonizadores, aparélhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de gases e liquidos, aparêlhOs para salvamento e para sinalização, aparêlros
para escafandristas, aparêlhos para limpar vidros, aparêlhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de
olas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestíveis, aparelhos espargidores, aparelhos e instrumentos de cálculo, aparelhos para observações sismicas, aparelhos tesmostatos, aparelhos
para natação, aritonômetros, aspiradores de pó, aerômetros, acendedores elétricos, alto-falantes, amlificadores elétricos, amassadeiras, antenas, Meddamplificadores elétricos, amassadeiras,
antenas, batedeiras, balança comum e
elétrica, barómetros, baterias de numaladeiras, binóculos, In: as. bobinas, bo.
lanas de indução, arreato para fins cura.
tivcs, latões de cami Lhas elatrieaa
bornaas medidoras busmaa, laãssolas, haterias elétricas, bums Paaa icos,
caixas de
desca-, a câmaras • rial.):ti cas e foragráficas, cafpainhas elétricas, .chassLs de
rádios, chaves elétricas, cineraatógrafos;
cronógrafos, cronômetros, corabustores
de gás, cielômetros, cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves auto..
máticas, capacitores de bloqueio, capacitores eletroliticos, calibraderes. dia os
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores, enceradeiras elétricas, engenho de assar carne, espiahos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de país
ticos para eletricidade, esterilizadores,
xtintores de'incendio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusíveis, faróis como acessórios de veiculos para sinalização e para
iluminação em geral, filmes revelados.
fôrrnas . elétricas, fervedores, frigoríficos,
fotómetros. lios elétricos, faros de In..
terferencia, fonógrafos, garra fas técnicas,
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores, holofotes incubadores, indicadores de vácuo. Instrumentos
de alarme, interruptores. Mrapadas ina
candescentes, lampadas coimam lentes,
liquidificadores, maçaricos para soldar,
caldear e cortar, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio. moinhos
de café, transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para rá.
dias, válvulas de descarga, válvulas de
redução, vacuõmetros, velas elétricas,
válvulas de vácuo e ventiladores
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181$ s.

Termo ri.9 580.025, de 19-2-63
Comércio e Indústria Ltd", .
Luzalite
São Paulo

-

•
• 1NPOETAIA 41111511.311.1A'

Classe 50
Bilhetes de loteria, cabogramas, carta.
zes, impressos literais de propaganda,
clichés, cartões termoplásticos de
Identidade
Vamo n.° 580.026, de 19-2-63
Rondo Magazine Ltda,
São Paulo

ROMA°

industria Brasileira'.
.'

Classe 36
Calçados an geral
Tèrmo na 580.027, de 19.2-63
Clovis Bismara 6 Cia. Lida,
Paraná
O MAX040 DE 'HOSPiTALtDADi
PELO MÍNIMO DE MUCO:,
Classes: 33, 41, 42.e 43
Frase de propaganda
Têm° n.° 580.028, de 19-2-63
The Upjohn Company
Estados Unidos da América

NEOB IOT IC
Classe 2
Antibiótico para uso veterinário
Termo n.° 580.029, de 19.2-63
Winthrop Products Inc.
Estados Unidos da América

Classe 8
Abaixa luzes d elampião, abajoura,
acumuladores, actinômetros, amperômetroe, amortecedores de rádio e frequênClasse 3
cia, anemômetros, aparelhos de televiProduto farmacêutico indicado coma
são, aparélhos para iluminação, inch),
vasoclilatador, analgésico, sedativo,
sive os considerados acessórios de veitranquilizador hipnótico
culo& aparêlros para anúncios IlleCãl21Termo n.° 580.030, de 19-2-63
coe, aparelhos aquecedores e medidores,
ilábriCa de Inseticidas Agromenka. Ltda,
aparèlhos cromográficos, aparelhos de
São Paulo
barbear elétricos, aparêlhas registradoTérmo n.° 580.024, de 194453 .
res e medidores de &Mandas, apare- faat Cann Erickson Publicidade 3. A.
lhos para purificar água, aparelhos de
São Paulo
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia,
tográficos, aparelhos automáticos para
IND. BRASILEIRA
acender e regular gás, aparelhos para
separar café, aparélhos para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
Classe 2
dínamos, aparelhos para destruir inselasarjcidas
agrícolas
tos, aparelhos náuticos científicos, aparêlhos de ótica, aparelhos pulverizadoTérnio na 580.031, de 19-2-63
res, aparê.lros para aquecimento de
•
José 'num
água, aparélhos geradores eletroquimiSão Paulo
cos, aparêlhos para recepção, reprodução de som e sônicos, aparêlhos autoClasse .33
CLUB INTERNACIONAL
máticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, apare- Para dist:nguir: Serviços de propagan.
aÁO PAULO
hos de alta tensão, aparélhos de pro- da, estuaos de mercados, informações
teção contra acidente de operários. planifcrclas, assistência técnica promoaparêlhos afiadores d eferramentas, ção de vendas e' crédito, por conta próÇlasees: 33. 41, 92 e 15
Titulo de Eatabeleekasenio
pria e de terceiros
aparélhos distribuidores de sabão e de

EM' GYIL

D_EsDETHION

Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavadeira água sanitarm. cera para soalhos.
&tementes.. esponja de aço, fósforos.
limaia, lã de aço, pomadas para calçados. palha de aço preparados para
polir e limpar madeiras, vidros metais
e ubletos, panos nara polir e para limpeza. nanos de esmeril e material abraalvo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em geral e saponáceos
vela, e vela s a base de estearina
gabões em • pó, em flocos, esponjas ae
limpeza

4
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Termo n.° 580.039. de 19-2-1963
Cinematográfica S.A.
Guanabara

Tema n.° 530.032. de 19-2-63
Cia. Esmeralda de 1,•nveis
São Paulo

CENTRO COMERCIAL
LESTE OESTE
SÃO PAULO

•Os Assassino do Rio

;-

Classe 33
Titulo de Estabelecia-atito

da Guarda

Termo n.° 580033, de 19-2-63
Fábrica de Insetidedas Agromenka Ltda.
. •
São Paulo

Classe 32
Uma produção Linetnhtográfica

.DETHION

Tèi-mo n. 9 580.040, de 19-2-1963'
Atlântida Cinematográfica S.A.
Guanabara

IND. BRASILEIRil

580.03-4, de 19-2-1963
Termo
Fábrica de Inseticidas Agromenka
Limitada
São Paulo

SQLODR1NClasse 2
agrícolas
Llseticidas
_
-Termo f-U.° 580.035, de 19-2-1963
Atlântida Cinematográfica S . A.
nuatiabara

A Bolsa e a Vida
dos Mendig6s
Classe 32
Uma produção cinematográfica

Termo n.° 580.036, de 19-2-1963
. Atlântirla Cinematográfica S.A.
Guanabara

Mendigo
Não Deve Viver
Classe 32
Urna p?odução cinematográfica
Termo ,n.° 580.037, d e19-2-1963
Atlântida Cinutatográfica S.A.
•a Guanabara

Classe 32
Programas de rádio e televisão

Oasse 2
Substâncias e preparações qui:rd:as
usadas na agricultura, á saber: adubos.
adubos artificiais para o solo. álcs'is
para fins agrícolas, .bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
ramo adubo para o solo. deiumadores.
desinfetantes asados na agricultura e
na horticultura. escórias básicas . para
. para exterminar ani.
adubos, essencias
mais e plantas 'daninhas, extratos de
quassia para fins horticoias, tertilizaate para o solo. formicida, guano, irise,
tifugos. massas para -eUxartos. pastllhv
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para dastruir inietos. herVas e plantas iamalias, sais para fins,agricclas. sais para
fins horticolasr substâncias quinucas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e vermina,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas

Termo ni 580.043, de 19-2-1963
Radio Rio Ltda.
Guanaharã

Termo n.• 580.046, de 19-2-1963
Editõra Abril Ltda.
São Paulo

A Tra g édia do Rio
da Guarda
•Classe 32
Uma produção cinematográfica
Termo n.° 580.042, d e19-2-1963
.Rádio Rio Ltda.
Guanabara

Causa e EFeito

Guanabara

Classe 32
Uma produção cinematográfica..

Completo

Termo n.°-580.03/1;: de 19-2-1963
Atiántida.. Cinematográfica
• .t
Guanabara. • .

Sete Flexas

- ;44.3 -.

ri3r
9

Uma

-

DroduCao . ebleinatorgka

.

457;
-

Indústria Brasileira

Classe 8
Filmes revelados em geral. inclusive
aqueles usados em estações transnaissosoras de televisão, em cores - ou em
preto e branco, mudos ou sonoros proi jetores fotográficos e cinematográficos,
aparelhos transmissores e receptores, de
televisão, aparelhos fotográficos, ra-,
• diofônicos e cinematográficos,
discos gravados .
.

Termo it.° 580.049, de 19-2-1963
•
Editetra Abril Ltda.
São Paulo

Iridústriá Brasileira
Classe 8
Filmes revelados em geral, incls,:sive
aqueles usados em estações transmissoaaa.as de televisão, em cores ou em
a e branco, mudos ou sonoros prot.
,.:..ores fotográficos e cinematográficos,
aparelhos transmissores e receptores, de
televisão, aparelhos fotográficos, radiofônicos e cinematográficos,
discos gravados
Termo n.° 580.050, de 19-2-1963
Soterra Ltda.
Santa Catarina

Indústria Brasileira
Classe 8
Filmes' revelados em geral. inclusWe
aqueles usados sa eestações transmissoras de televisão, em cores, o tient preto

4.. branco, mudos ou sonoros e discos
gravados

Nome Comercial.
Termo n.° 580.051, de 19-2-1963
Famaco Ltda.
Paraná

Termo n, 580.047, de 19-2-1963
ditara Abril Ltda.
•
São Paulo

Indústria Brasileira

•"

Indústria Brasileira

•

580.048. de 19-2-1963
Editora Abril Ltda.
São Paulo

Esquema 63
Termo ti.° 580.044, de 19-2-1963
Rahael Molina

da Guardà

Tênna 11. 9

•

Classe 32
Uma produção cinematográfica

Classe 32
Programas de rádio e televisão

A Ponte do Rio

.•

Te.-i-u it.' 580.045. de 19-2-1953
Raphael
Gana lb -tra

• da Uuarda
Terano n° 580.041, de 19-2-1963
Atlántida Cinematográfica S.A.
Guanabara

IND. BRASILEIRA

•

tes para o solo formicida. guano, ntse
tilugus. manas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos.. preparat.ões para
preservar o solo, preParações para oestruir
hervas e plantas dani
nhas, sais para bas agricolas sais nara
tini hortKoins. substancias quinaras
para destruir insetos. hervas e plant-ut
idanínhas, venenos contra e verMna,
venenos para insetos e visgos
contra lagartas

O Crime do Rio

Classe 2
Laseticiflax agrícolas

Maio da 1963

Classe 2
.
•
Substâncias e preparações quiraicas
u.sadas na agricultura. á saber: adubos.
adubos artificiais para o solo. .,alcalls.
para fins agncalas, bacteCCidas, ceras
para enxertos, cianamide de .cálcio
como adubo para o solo, defumadores,
desinfetantes, usados na agricultura e
na horticultui.a,' escórias básicas ,Ista

Classe 4--.
Madeiras em bruto ou parcialmente
.
preparadas •

Indústria Brasileira

Classe. 8
)
Filmes revelados em geral, inclusive
agaeles usados em estações transmissocoras de televisão, em cores ou em
preto e branco, mudos ou sonoros projetores fotográficos e cinematográficos
aparelhos transmissores e receptores, de
adubos, essências para eaterminar an;- teleVisão aparelhos. fotográficas, Xamais e plantas daninhas. • extratos dr
álofônicos -e cinematográficos.
quassia para fios , korticolas,. ,tertdizatidiscos gravados
-

Termo n.° 580.052, de 19-2-1963
Bar Radialista Ltda.
Santa
figa
1
•
• 4.1.•;.• 1. 1

.2alt ~da
,i Classes:, ,V,.,-42,;;134
T • rta cle:Estabelerimento

Termo n.° 580.053, de 19-2-1963
Ceramart eLtda.
Santa Catarina

eeton4Atia cetda.
Nome Comercial
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Termo n.° 580 . 061, de 19-2-63
Metalúrgica Rasante Ltda.
São Paulo
,

R OS A ME

INDÚSTRIA BRASILEIRA

-

Termo n.° 580.067, de 19-2-63
Companhia Brasileira Rhodiaceta, Fábrica de Raion
São Paulo
PRORROGAÇÃO

11121-1GIDIAXCICIA

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tóela espécie.
Classe 24
cutelaria em geral e outros artigos de
Têrmo n.9 580.068, de 19-2-63
metal, a saber: alicates, alavancas, ar..
inações para óculos, arruelas, argolas, Cia. Brasileira Rhodiaceta, Fábrica de
Raion
aldravas, armações de metal, abridores
São Paulo
de latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; broca, bigornas, bai.
selas, bandejas, bacias, baldes, bombo'PRORROGAÇZO
nieres, bules; cadinhos, cadeados, casNome Comercial
tiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremanes, chaves
Termo) n.° 580.055, de 19-2-1963
xudústria de Confecções °alega Ltda. de parafusos, conexões para encana..
Classe 34
mento, colunas, caixas de metal para
Santa Catarina
Artigos da classe
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglesa. cabeOes. canecas,
Termos as. 580.069 e 580.020, de
copos, cachepots, centros de mesa, co..
19-2-63
queteleiras, caixas para acondicionadores, distintivos, dobradiças; enxadas, Companhia Brasileira Rhodiaceta, Fábrica de Raion
mento de a: mentos, caldeirões, caçaraSão Paulo
las, chaleiras, cafeteiras, •conchas, coaIndústria Brasileira
enxadões, esferas, engates, eiguichos en..
PRORROGAÇÃO.
Classe 36
feitas para arreios, estribos, esferas
Confecções de roupas em geral
para arreios, espumadeiras: formões,
foices, ferro para cortar capim, ferroTermo n.° 580.056, de 19-2-1963
lhos, facas, facões, fechaduras . ferio co.
Vidraçaria São Pedro Ltda.
mum a carvão. fruteiras, funis, fôrmas
• alo0~~01808"""1"80
Santa Catarina
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; gan +os, grelhas, garClasse 34
fos, ganchos para quadros, gonzos para
Artigos da classe
carruagens; insígnias, limas, láminas,
Classe 36
careiros, latas de lixo, jarras, machadiArtigos da classe
nhas, molas para portas, molas para
Têrmo n.° 580.071, de 19-2-63
venezianas, martelos, marretas, matrl,.
zes, navalhas; puas, pás, pregos, para- Dr. Vicente Henrique de Assis Moura
Nome C,omercial
São Paulo
fusos, picões, porta-gelo, p iseiras portapão, porta-jóias, paliteiros, parielas; rolTermo n.° 580.057, de 19-2-1963
danas, ralos para pias, rerates, regadoGráfica Alvorada Ltda.
res, serviços de chá e café: serras, serSanta Catarilia
rotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes, tenazes,
Classe 33
travadeiras, telas de arame, torneiras,
- Insígnia comercial
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças tavessas,
Têrmo n.° 580.07, de 19-2-63
Classes: 32, 38, 49 e 5d
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas
Leão Fiorentino
Título de Estabelecimento
Guanabara
Termo n.° 580.062, de 19-2-63
Termo n.° 580.058, de 19-2-1963
Legião da Boa Vontade
Indústria Aços Blumenau Ltda.
Guanabara
—CHAVEIRO
Santa Catarina
Classe 32
BOSSA NOVA
Termo n.° 580.054, de 19-2-1963
"Sul Atlântico" de Pesca Ltda.
Santa Catarina
-

Sul Atlântico»
de Pesca Ltda.

hurlititság

Calcutá

MAL\

Têm() n.9 580.075, de 19-2-63
Indústria Textil Carambel S. A.
São Paulo
.
A — — ii

• .

INDUSTRIA TEXTI
CARAMBEij: sAs
Nome Comercial
Termo n.° 580.076, de 19-2-4
Companhia Calçados Fox
Guanabara
•

PRORROGAÇÃO .

BACHARELANDÕ;
Classe 36
Calçados
Têrmo n.° 580.077, de 194-63
Helio Quintella Vaz de Mello
Guanabara

JUSCELINO 65:
Classes: 32, 33 e ao
Expressão de propaganda

•

Têrmo n.° 580.078, de 19-2-6,3
Augusto Caldas El Cla.
Guanabara

.

Vidraçaria .

São Pedro Ltda.

INCOL EX

Gráfica Alvorada

Classe 4'
Para distinguir: Sabonetes sólidos, IIquidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba -- cremes para o
rosto e bad--, , pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labias,'
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
•
pomadas fixadoras para bigode, cosme.
Classe 3
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
Mensagem da Mulher
Chaveiros
aguas de colonia e de tollette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tia.
Termo n.9 580.073, de 19-2-63
tedionária
Nome Comercial
Federação das Bandeirantes do Brasil tuias para cabelo, dentifrIcio em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
Guanabara
Têrmo n.° 580.059, de 19-2-1963
dent.frlclos, essennas, talco perfumado
Contado Guilherme Wagner
agimos para cint elesamento da pele.
Jornais, revistas, ublicações impressas,
'PRaRROGAÇÃO
Santa Catarina
shampoo liquido, r,6 ou couc r.!to, to:Mrogramas radiofónicos e de televisão
eus e vigores rara cabelo e pele. depiTermos ns. 580.063 a 580.066, de
latórios eia liquido, pá ou concretos,
19-2-63
pomadas, vernizes. tabletes, lapts, pasCompanhia Brasileira Rhodiaceta, Fátas liquidas e• esmaltirs para limpesa
brica de Raion
das Lnims, águas de 4uina, sachets para
Classe 8
São Paulo
Classe 32
perlumar quarto, eia pastilhas, tabletes
Níveis e metros
Jornais e revistas
e em pó, praranos liquidas, em pó e
Termo n.° 580.060, de 19-2-1963
pomadas para rvitar o suor,- vaselina
PRORROGAÇÃC
Termo n.9 580.074, de 19-2-63
Guanabara S.A. —• Comércio e
perfumada, sais para banha
Indústria Textil Carambei S. A.
Indústria
São Paulo
Termo n.9 580.079, de 19-2-63
Minas Gerais
Indústria de Fios Novelspuma Ltda.
São Paula
Classe 23
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe
NOUStRIA BRASILEIRA
Classe 36
Classse: 8, 9, 11, 13. 14, 15, 17, 22,
35,
34,
29,
30,
28,
Artigos da classe
23, 24, 25, 26, 27,
Classe 23
Classe 37
37, 38, 40, 44, 48 e 49 •
Tecidos em geral
Artigos da clame
Nome Comercial
Frase de propaganda

Indústria Aços
Blumenau Ltda.

BANDEIRANTES

Oferta Guanabara
• da Semana

'BEI Industria de Fios

Novelspuma Lida)

1816 Segunda-fera
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j alento de ai mentos, caldeirões, caçaro.
Termo n.° 580.080. de 19-2-63
Iguçiedade Transportadora Wanda Ltda, las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaGuaaabara
dores, distintivos. dobradiça; enxadas,
enxadões, esferas, engatem. eagnichos enleites para arreios. estrilam esferas
para -arreios, espumadeaas; formões,
foices, ferro para cortar aspira. ferro-

•
Termo n.° 580.058, de 19-2-1963
Normetal SIA. — Comércio e
Indústria
São Paulo

rAx-p.ux
x:ndtiztriá Brasilelrel

Maio do 1953

[erro, latão, níquel, tungstênio e zinco.
em bruto ou arcialmente trabalhados,
usados nas indústrias
Têm ° na 580.090, de 19-2-1963
Entoa — Fu:
Equipamentos para
Veículos' Ltda.
•
São Paulo

/hos, facas, facões, fechad
ferro comum a carvão. truteiras, tunis, tórmas
Classe 16
para' doces, tre.os para estradas aeas
UTON-puLIEp
ferro, frigideiras; ganchos. grelhas, gar- Para distinguir: Materiais para cons- Classe 33
fos, ganchos para quadros, genzos para truções e decorações: Argamassas, argila.
areia,
azulejos,
batentes,
balaustres.
Transporte rodoviário em geral.
Industria
carruagens: insignias, limas, laminas,
coreiros. latas de aso, jarras machadi- biocos de cimento, blocos para paviVario n.° 580.081, de 19-2-63
nhas, molas para portas, molas para mentaçaa, calhas, cimento, cal, cre.1
Classe 21
Tanaier
Comercial Ltda.
ia
caibros, cixilhos. covenezianas,
martelos, marr a cas, mata-. chapas solautes,
Veiculas e suas partes iategraates seSão Pauía
ras,
caixa:"
limas,
chapas
para
cobertu
zes, navalhas; puas, pás, sinos, paraguintes: amortecedores, armações, cartusos, picões, porta-gelo, 11ra:eiras porta- d'água, caixas de descarga, para lixo. I socarias, chassis, eixos, estribos, freios,
edifacações precioldaaas, estuaue. emaL
pão.
porta-jóias,
palaeirss.
,salleias;
rolTA:lialta-COMERCIAL LTDA••
molas, para/amas e parachoques
danas, ralos para pias, rriatas, regado- são de base astáltico, estaaas, esquadrias,
forros,
frisos,
gesso..
grades.
jares, serviços de chá e aa'-é. serras, ser.
Terruu n.9 580.091, de 19-2-1963 •
rotas, sachas. sacarrolhas, I. souras, ta- nelas- estruturas metálicas *mira constru- Panificadora e Confeitaria Lancaster
..Ncrne Comercial
ções,
lamelas
de
metal,
ladrahos,
lamlheres, talhadeiras, torqueze,. tenazes,
Limitad a
Tênues as. 580.082 e 580.083, de
travadeiras, telas de arame, torneiras, bris. luvas de junçâo, lagaa lageotas.
"
São
Paulo
isolante
coutra
teta
e
calor.
.
material
. 19-2-63
trincos, tubos para encanamentos. trilhos
manilhas,
massas
para
[caca(
mentos
de
Tangia,G-marcial Ltda.
par aportas de correr, taças. tavessas,
LANCASTER
São Paulo
turibufOs; vasos, vasilhames, verrumas paredes, madeiras para cciastatiçass, mosaicos, produtos de base asialaco, proIndustria Brasileira
•
TANGIER
dutos 'para tocaias inaaa. meabilizantes
Termo ri.' 580.084, de 19-2-1%3
a sargamassa.s de cimenta e cai hidráuNormetal S.A. — Comércio e
Classe 41
Industria Brasileira
lica. pedregalho. pr idatos beturaanosos Balas, biazoItos, bolacvhaa, conleiaas,
Indústria
Qasse 7
m per /acabai:Antes liuuidos Ga sob nu- café em xícaras, doces, empadas, fruSan Paulo
Máquinas e utens.lioe para serem usa. atas e autscs tas, pudins, pizzas, pães sanduiches de
tras formas para tevestme
dos 'exclusivamente na agricultura e
usos nas coastrnções„ peraanas, placas mortadela, de presunto, de queijo, de
NORMA-PLSZ
hortic.-is/ara rt saber: arados abridores
para pavimentação, peças arnánentais salsicha e de ea/ame, suco de frutas
In£1.-ástria Brasilelra
de sulcos. adubaderras, ancinhos mecâde cimento oa gesso para tetos e pare- para fins alimentares, tortas e torrões
nicos e entpabadores , combinadoa
des, papel para forrar rasas, massas
arrancadores mecânicos para agriculta.
Classe 16
anti-ruidos para uso nas construções,
Termo n.' 580.092, de 19-2.-1963
ra, batedeiras para cereais bombas Para distinguir materiais para coastru- parquetes portas. portões, pisos, soIndústria de Papéis de Arte José
para ' adubar, ceifadeiras, carpideiras. ções e decorações: Argila, areia, ba- leiras para portas, tijolos, t,ibu: de conTscherkas.sky S.A.
ceifados para ai foz. zharruas para agri- tentes, balaustres, calhas. cimento, cal, creto,. telhas, tacos, tubos de ventilação,
i
culutura, cultivadores, debulhadores, crê, chapas isolantes. caibros. caixilhos tanques de cimento, vigas, vigamentos.
vitrõs, venezianas
destocadores. desentegradores, esmola. colunas_ caibros, caixilhos, sonatas. chadores para a agricultura, escarrificado- 'pas paa coberturas. edificaaõea premo!_
Têamo n.° 580.087, de 19-2-1963
res, efichovacreiras. facas para máqui- dadas, estuque, estacas, esquadrias, forRol f E. Waguer j Cia. Ltda.
nas agrícolas. terradeiras, gadanhos ros, gesso frisos, grades, janelas, lameSão Paulo
garras .para arado, grades de discos las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
São Paulo
ou dentes, máquinas batedeiras para junção,. laje, lajeotas, madeiras para
Classe 33
construções
material
contra
trio
e
calor.
agricultura, máquinas insetifugas, máTitulo
quinsa vaporizadoras, maquinas de mcsaicos, produtos de base asláltico,
rtrillOs as. 550.093 à 580.098, de
mungir, maquinas- aiveladoras de terra. produtos para tornar impermeabalizantes
19-2-1963
máquinas perauractcrras para a agricul- as argamassas de cimento e cal hidráuIndústria de Papéis de Arte José
tura, máquinas de 'plantar, motochar- lica, pedregulho, placas para pavimentação,
peças
ornamentais
-de
cimento
ou
Tscherkassky S.A.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
São Paulo
roçar, de semear para sulfatar, de gesso para tetos e paredes. parquetes,
tosquia de triturar, de esfarelar tersa. portas, portões, pisos papel para torrar
para irrigação, para matar formigas e casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
outros insetos, para burrifar e pulveria de concreto, telhas. tacos, 'alhos de ventilação. vigamentos. veneziaans e
zar desinfetantes» para adubar. oara
, vitrais
'agitar e espalhar palha. para colher
•
algodão, para colher cereais, máquinas
Trino n.° 580.085, de 19-2-1963
as-adoras para fins agricolas, dc
inchiiiria
Brasileira
lalormetal _S.A. — Comércio e
nulustruBmalhain
cortar árvores, para espalhar. para caa Indústria
Classe 5
pinar, máquinas combinadas para seClasse 1
São Paulo
Barras, chapas, falhas, fios, fitas; linmear e culturar, de desbanar, para era
Esmaltes, tintas e vernizes
a
gotes, massas; perfilados; siada metálisuar. máquinas e moinhos para forraMULTI
-PLEX
ca, tiras, tubos e vergas de metal esTermo n.° 580.088, de 19-2-1963
gens,, xrdquinas toacadoras. ordenada.
tampados. laminados, moldados, torneaIndis trí a }Iras1eia l.
São Fernando — Importação e
;as mecanicos. raladores mecânicos. rodos, prensados. usinados, cortados em
Exportação Ltda.
los compressores para 'a agricultara.
forma especial — em bruto ou parciC/a:se
/6
São Paulo
sachadeirass semeadeiras. segadeiras,
almente poaparados para uso nas
socadoces de terra. tosadores de gra- Para distinguir materiais para construindústrias
.
SÃO FERNANDO
1, tratores agricolass válvulas para ções e decorações: Argila; areia, ba-'QasselT
ids
I
y
tria
Brasileira
maquinas agricolas
tentes, balaustres, calhai, cimento, cal.
Ferragens em 'geral: Arpões, ancinho
crê, chapai Isolantes, caibres, caixilhos,
Classe 5
arrebites, argolas, arruelas, abridores de
Classe 1'1
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha. Aços, alumínio, alpaca, bronze, chum- lateas armações de metal arames lisos e
Ferragens, ferramentas de teda espécie.
paa coberturas, edificações premoL bo, cromo, cobalto, cobre, estanho, farpados, 'arpões de carregar, arames
cutelaria em geral e outras artigos de pas
dadas,
estuque, estacas, esquadrias, for- ferro, latão, níquel, tungstênio e zinco. metálicos. bola de aço, almotolias.
metas a sabe:ar-alicates, alavancas, arros,
gesso,
frisos, grades, janelas, lamemaçaes para ièizlos, arruelasa argolas. las de meta/ ladrilhos, lambris, luvas de em bruto ou arcialmente trabalhados, deados correntes chaves. cremonea caiusados nas lichistrias
aldravas, armações de meta/. abridores junção, laje, lajeotas. madeiras para
atai de Metal para portões, colunas: ca- •
de latas, arame liso ou faraado, assa- construções, material contra frio e calor,
Termo n. 580.089, de 19-2-1963 . nos de : metal. cabeçotes, carreetoilhas,
deiras, açucareiros; broca bigornas, bala mosaicos, produtos, de base asfáltico, Santalice — Importação e' Exportação cabos - de 'metal, chuveiro comuns, crixelas, bandejas. 'baciaa, baldes. -bombo- produtos. para tornar impermeabilizantes
vos, cruzetas, curvas, catracas, chami,'Limitada
.
nieres. bules; -cadinhos, cadeados; cais.
nés. de 'metal campainhas caixas d'água
as
argamassas
de
cimento
e
cal
hidráuSão
Paulo
tiçais. 'o:abarca' pàra pécireitais, corren- lica, pedregulho. placas para pavimenpara' aparelhos sanitários, estacas.
SANTALIC
tes, cabides, chaves, cremon.es, chaves tação, peças ornamentais de cimento ou.
quenas fechaduras, -. chapas. centro .de ,
de parafusos, conexões rara enatam- gesso para tetos e patada:a, pa,•queet
- Indústria Brasileira
tintivos dobradiçasa esteras. es-,
mesa,: dis
mento, - colunas, ,caixas de ,metal. para portas, portões, pisos, papel para forrar
guichoi, extensões,, ferragens pargaapaOa
'
s
se
5
a
portões, canos.' de metal, êlaastes de fim- casas. soleiras para aortas. taotos. tubos
relhos de bidês facas, canos, fivelas. feda, chave iriglasa. cabeções. canecas.. de concreto,' talhas. taaoS : riam de .vens Aços, alumínio, 'alpaca, bronze, chum- chos para ,malas e pastas. Sachos de secopos, cactscpad centros ala..mesa.,co.,
bo, cromo,' cahalto„, cobris, estanho, uurança para .portas e 'anelas, ferrolhos.
yen:az/anisa
queteleiras; -cabras paria acondiciona- 1
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ferrolhos, ferragens para aparelhos de
bidés. frisos. ganchos, guarnições de
metal para banheiros e bidês. guarnições de metal, ganchos para quadros,
grampos para emendas de correias,
guarnições de metal para máquinas. grozas. grampos para andaimes, curvas de
retórço. grelhas. ladrões letras e mimeros de metal, luvas para bombas dágua mossas. marretas. malhos, matrizes, martelos, molas para portas, telas
nietálicas. tubos de metal, maçanetas.
machadinhas, molas de vac e vem, molas para cadeiras giratórias, matrtzes.
porta-toalhas. presilhas para malas e
pasta, pregos, pralusos, porcas, ortachaves. rotetores para 'calçados. placas.
postes de metal, pilares pequenos, ponteiras, roldanas, ralos para pias, raspadeiras, sacarrolhas, sifões, suportes, rosetas. tenazes, telas de arame, tesouras,
trilhos para portas de correr, torneiras.
trincos, tanques de metal, trilhos para
elevadores, tubos, tubos conchilte, tubos
encanamentos tranquetas, tubos de aço
soldados sem costura, uniões, tubos de
metal e inos
Classe 28
Para d.stiaguir: Artefatos de material
plástico e de uylou: Recipientes fabricados de material plástico, revest:mentos conleccionados de substancias animais e 'vegetais: Argolas.. açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas. cabas
para ferramentas e utensílios cruzetas
caixas para acondir'onamento de ali.
mentos. caixas de material alástico para
baterias, coadores, copos, canecas. co .
Iberas, conchas, cestas para pio cestinhas, capas para álbuns e para iivros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de obietoa. raiouchos, codorcs para chá, descanso para
pratos. copos e. copinhos le plásucu
paar sorvetes, caixinhas de plást,co
para sorvetes, colberinhas. Parnhas,
garfinhos de plástico para aurvetes, for..
minhas de plástico para sorvetes discos
de mesa, estojos, estojos para óculos.
embalagens de material plást ao embalagens de material plástico para sorvetes. estojos, para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites rara lutam&
vais, massas anti-ruidos, -amadoras de
pratos, fun.s, formas para 'doce., fitas
Isolantes. filmes, lios de celulose fechos
para bolsas. lacas, guarnições. guarnições para chupetas e mamadeiras, guar
nições para porta-blocos, auarnicões
para liquiditicadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições cie ma.
teria' plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminadas plásticos. lancheiras. inantegueiras. malas,
orinóis. prendedores de roupas puraciores para móveis, pircs. pratas palitei.
ros. pás de cps.nha..pedras pames
ficiais. porta-pão, pulseiras para relógios, protetorcs ' para doo/mentos. pu.,
radares de água para uso doméstico,
portai-copos. porta-niqueis. pcnta-notas,
porta-documentos placas, rebites rodinhas recipientes, suportes, surgateá para
guardanapos. saleiros. tubas,. tigelas.
tubos para ampolas. tubos p ara • seringas, travessas tipos de materia l plás.
esmeril ern • pedra. em pó, em diato
etn pasta para arar. moer e desgastar,
rebolos, adesivos para taéos. adesivos
para ladrilhos e adesivos pará azulejos
anéis, carretéis para tecelagem e guar
nições dr material plástico para imitis,
tico. sacolas, sacos saquin i, ai vasilha:.
mas para acondicionatnento :asas. Idearas. colas a frio 'ecolas 11,3o incluidos
eia outras classes: para aoiracba. para
cortutnes, para marcineiros, para sa pateiros, para vidros, pasta adesiva para
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correias, pasta e pedras para afia:
tria textil, colas usadas nas indústrias
de calçados
Classe 32
Almanaques, anüncios, boletins, boletins
impressos, crónicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofónicos e programas
de televisão
Classe 38
%Aros para guardanapos de papel
aglutinados. áluns (em branco), álbuns
para retratos e autógrafos babes (exceto para brinquedos), blocos para
correspondêacia., blocos para cálculos,
blocos cara anotações, bobinas. brochuras não impressas; cadernos de escrever. capas para documentos. carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão. cadernetas, cadernos caixas de cartão, caixas piwa papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais. cartões indicas, contata. cartolina. cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegrWicas, cadernos de lembranças, carretéis de parutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, ettiquetas; bilhas indicas.
fülhas de celulose; guardanapos; livros
nao Impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornameutoa
de papel transparente; pratos. papelinos, papéis de estanho e de aluminara
papéis sem impressão, papéis era branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes. papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico. papel tmpertncável
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho Impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos. papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas: tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Tênno n.° 580.099, de 19-2-1963
(Prorrogação)
Montras Ralex S.A.
Suiça

PRORROGO.

denmdores. para faróis, para sinaleiaos
de qualquex tormato, ampolas, Mas"
almofarizes, copos, cadinhos. garrai is
trascos, cubetas, hastes, caretas graus;
mamadeiras, formas para fornos. assadeiras, compoteiras, saladeiras, jardina:tias, porta-doais. centro de mesas. pai'
teiros. latins, cálices, chicaras, prasos.
:lidas, bandejas, pires, globos: licorelros. vasos, serviços para refrescos,
taças, vasilhames mantegueiras: cápsulas, vidraças e pendentes

Classe 8
Lassrunetros, relógios ,mostradores a,
relógios, molas de relógios, pêndulos
e
relógios, engrenagem de relógios de
máquinas de relógios
• Termo n.° 580.100, de 19-2-1963
Vidiinport S.A. a .- Representação, Importação e Exportação
Rio Grande do Sul

idimport
• Classe 14
Para distinguir: Lentes de v chie com :ra
para óculos pa:a projetas, para cosi.

Vamo n.' 580.107, de 19-2-1963
Laboratórios
osintética 5.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

1140105171

ros RioSnrre tu sia
r,
tr

ÁRDRLTOIR

Tênno n.9 580.101,' de 19-2-1963
Madeiras c Móveis Maracá Limitada

Classe 3
• Artigos da classe

Guanabara

Têm° a.' 580.108. de 19-2-1963
Instituto Medicamenta Fontoura S.A.
São Paulo
Classes: 26 e -10
Madeiras laminadas, compensadas
serradas e móveis em geral
Tétano n.' 580.102, de 19-2-1963
Móveis Portela Limitad a
Guanabara
20 — T1T EL A

sartoaaO3arsit0
MIO 't

n, a.rava.

tnatitate

Classe 3
Artigos da classe
Têrmo n." 580.109, de 19-2-1963
Instituto Medicamenta Fontoura S.A.
São Paulo

Classe 40
Fabrico de móveis em areal
Térino n." 580.103, de 19-2-1963
José Pereira da Criv.
Guanabara

PmcoloGAcÃO
e :TUITROm

Is: t

4.!Atallb

tUte Ymd:t‘sests

Classe 3
Artigos da classe
Tênma n." 580.110. de 19.2-63
Instituto Medicamenta Fontoura S. A.
São Pauli.)

•12?"'
`ss

Classe 32
Jornais e revistas
Têrmo n.° 580.104. de 19.2-1963
Celestino Coelho Barboza
São Paulo

Xedtatoicente
.7,u421.~
,• Classes: 41, 42 e 43
Titulo de F.stabelecirnetata

OLIEZ
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Termo ;i1.° 580.101, de 19-2-1963
Ern taid Gustav Ame Nordenberg
Rio de Janeiro

1-8zencia Arco !ris!
Classes: 19 e 33
Titulo
Tèrmo n." 580.106, de 19-2-1963
Camisaria Central Ltda.

CAMISARIA
CENTRAI LHA,
Paraná
Nome Comercial

o
-15'sClasse 3
.
Artigos da classe
Termo n.° 580.111, de i?-2-63
Geraldo Cind.do de Oliveira
Brasilia

SAPATARIA
CAÇULA
Classe 36
Titulo de EstabelasaTerap
Termo n." 580.112, de :9-2-63
Oficia de Carvalho Oliveira
Brasília

CASA DAS NOIVAS'
Classe 36
Titulo de EstabeleaMento
Tênno n.° 580.113, de 19-2.63
Lojas Ricóco Lida.
Brasília

VESTIU
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos s;ai dasas

1818 Segunda-feira 27
Termo ri,' 580.114, de 19-2.4.3
Agenor Braga e Silva
Goiás
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Termos na. 580.1E e 580.122, de
• 19-2-63
(Prorrogação)
Monsanto Chemical Company
, Estados Unidos da América

Maio da ''190

Termo n.' 580.128, de 19-2-63
• Saul Dessau
Estados Unidos da América

Termo o.' 580.136, de 19-2-63
Fornecedora Materiais Construção
(Jliveira — Formates
Minas Gerais

'

LOA DOS AVIAMENTOS
GOIÂNIA ------ GOIA
Ss
• Casses :- 12 e 24

FORNECEDORA AI A TER I A IS .

c0IISTRUÇÃO
" FOR21.A TE C

Titulo de Estabelecimento

térsno n. 9 580.115. de 19-2,63
Agenor Braga e Silva "Brasília

D. F.

Classes: 12 e 24
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 580.116. de 19-2-63
Isidoro José Polari
Brasília

SAVY

AuSnif

Classe 40
Artigos da classe
Termo a.° 580.117, de 19-2-63
Lourival Juvenal de ' Almeida
Brasília

Classes 3 e 48
Titulo de Estabelecimento
• 1111~n,
. Termo

-n.' 580.118. de 19-2-63
Cia. Ltda.
7.4oravante Salerno
Brasilia

E

CONFEITARIA MERCEARIA
' Claates: • 1, 42 é 43
Titulo de Estabelecimento

.

Têrmo n.'.580.119, de 19-2-63

Isaias Talião Gomes
Brasília

BAR E SORVETERIA
'COPACABANA
•C 1.1 ssts 41, 42 e• V

Título de Estabelecimento

"-Temo n.' 580.120, eig 19-2-63
Maarouf .Melhem Chazale
- Brasília

ks'a

CASA
AS '
t.._BRASII. LÍBANO
.4' 12, 17, 3-'á' e 38
Titu1o232 Eatalseieeitnenio

err o rrog açã;r;

Classe 1
Materiais de resinas sintéticas em for..
aia de pós, grânulos, emulsões, dispersões e soluções
Classe 2
Agentes de condicionamento do solo

17

Classe 41
Balas, bombons, caramelos, drops, pastilhas, torrões, confeitos, doces, geléias, glacês e frutas secas e cristalizadas

GRADUSED
Classe 3 • •
Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
Classe 42
ou na farniácia
Licores fermentados e bebidas alcoólicas
Têrtno a.° 580. 124, de 19-2_63
Abbott Laboratories
Estados Unidos da América

RANVET
Classe 2
Substancias e preparações casimicas usa
das na agricultura, na horticultura, na
veterinária e para fins sanitários
Termo n.° 580.125, de 19-2-63
Gallaher Limited
Irlanda do Norte
_

U P

j1d. bra.s't letra'

Termo n.° 580.123, de 19-2-63
Abbott Laboratories
Estados Unidos da América

Farmácia e Drogaria
Juvenal

Termo n.° 580.137, ds 19-2-63
Pedro Simão
Minas Gerais

Termo n.°' 580.129, de 19.2-3
Distillers Corporation (S. A.) Limited
Africa do Sul

LOJA DOS AVIAMENTOS

?RAZIA

Classes: 1, 4, 8, 11, 14; 16 e 28
Sina/ de propaganda

Classe- 36
Meias, vestidos,' camisas, blusas e saias

Termos as. 580.130 e 580 .134, de
19-2-63
Supermercados Peg-Pag S. A. São Paulo

SUPERETTE
i ndústria

Termo n. " 580.138 de' 19-2-63 •
Meia Dickson S. A.
Minas asais

Meias Barclout
-

indústria Brasileira
G

Classe 36
Meias

Termo n.° 580.139, de 19-2-63
Fa L s'en de Bebidas Topazio Ltda.

Brasileira

Classe 38 Papel ,e seus artefatos, livros não lin-.

prcssos, não incluídos nas classes 16,
4-1 e 49
Casse 37
Roupa de cama e rnesa, inclusive coClasse ._
bertores; toalhas ,de uso pessoal, panos
Classe 44."
Artigos da classe
de
prato
e
análogos
.
Fumis ou . tabaco' manufaturado ou não
Classe 39
Termo n.° 580.140, de 19,2-63
Artefatos de borracha e le guta perTermo n. 9 580.126. de :9-2-63
Rápido Expedicionário 'Ltda.
fvfinnesota Mining And M. Facturing cha, não incluidos em outras classes
Rio de Janeiro.
Classe
40
C,ompany
Móveis das:natal, vidro ou saladeira, etEstados Unidos da America
tofados ou não; colchões, travesseiros
Rápido txpedicionária
. e acolchoados para móveis"
Classe 44
•
Tabaesa manufatura ou não; artigos para.
Classe 38
fumantes, exceto popel (classe 38) • • Calçados para homens, senhoras e
crianças
-Termo n. 2 580.135, de 19-2.63
Classe Is
Fornecedora Materiais Construção
Termos na. 580.141 à 580.142, de
Oliveira — Pommtec
20-2-1963
terial em fôlhas ou tiras, revestido
Minas Gerais Irmãos Gasparini
adesivo, para uso médico e/ou
1.
São Paulo
cirúrgico

GALLAHErt,

STERI - DRAPE

Termo n.° 580.127, de 19-2-63
The Procter é Gamble Company
Estados Unidos da América
..
•

-

y

•

?AS

FAZ

r--.P' ORM A T-.E'C'
.ffill•••n•••nn••••n•n••••••11!•n••111/11..11411.1,.....",

TIMO.

Ct.:se

Programas raditsfé-sces. asemos 'e publicados ps:s radiodifusão

rt D N orrRo'
Indústria Brasilei ri

Classes: 1. 4, 8. 11, 14, 16 e 28
Sinal de propaga-ide

Classe 25
Arvorei de natal. bibelts, bolas para ~feitas de árvores de natal, cartas geqø
gráficas, cartões postais, cartazes, cIff•
plays, desenhos artísticos, desenhos de4
calcas/mala para teciros estátuas, MIM
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Termos na. 580.150 à 580.151, de
copos para cozinha, colheres de pau,
20-2-1963
marfim ou osso, dormentes de madeira,
Nilo Santos Pinto engradados de madeira, escada de maGuanabara
deira, espetos de madeira, esteirinhas de
madeira para mesa, fivelas de osso ou
marfim, forquilhas de madeira, gaiolas
de madeira para passarinhos, janelas de
madeira, ganchos de madeira, grades de
madeira, maçanetas de madeira, mainveals de madeira, mastros de madeira.
palitos. pedestais de madeira, pegadores
de madeira para roupas. pratos de madeira. marfim ou osso, quadros de maClasse 8
deira, reguas de madeira, exceto para
•
Discos fonográfico sgravados
escritórios, rosários de contas de marClasse.
32
Classe 36
fim, madeira ou osso, tábuas de madeira
Para distinguir: Aventais, blusas, blu. para fins caseiros, tampos de madeira, Uma orquestra, um conjunto musical e
sões, boinas, botas, babadouros, casa- toneis de madeira, varas e vasos de
um conjunto vocálico
cos, coletes, capas, chales. cachecola
madeira, marfim ou osso
Termo n.° 580.152, de 20-2-1963
calçados, chapéus, cintas, combinações,
Impressos Ltda.
'Graphis"
corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
Termo n.° -580.146, de 20-2-1963
Guanabara
intactas, camisolas. cuelas, ceroulas, cal.
Rastaurante Mandarim' Ltda.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
São Paulo
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
la4
fraldas, galochas, gravatas, gorros,
quetas, luvas, ligas, lenços. leques,
IMTAURANTE MANDARIU
. mántós, meias, maillots, mantas, tnan.
LTD+
drião, malhas, paletós, palas, penhoaa
peugas, puloveres, ponches. pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
Noate Comercial
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
itens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.° 580.147, de 20-2-1963
Brasele — Indústria Brasileira
Têrmo n.° 580.143, de 20-2-1963
• Eletrônica Ltda. •
La bora tUrio sProfiden 5 . A .
- São Paulo
Espanha
tuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, figuras para
enfeitar bolos de aniversrios, batizados
casamentos e outras quaisquer comegravuras imagens, letreimorações,
ros manequins, maquetas, obras artísticas. obras de pintura, painéis e cartazes para decorações e para exposição.
projetos, mostruários de mercadorias
diversas e para propagandas, suportes
artisticos para vitrines, estatuetas para
adornos e para ' fins artisticos, e
taboletas

OSSA NOVA
Etiodern 'Quartet

•AUTOVOX
Indastria Brasileira

# C Q•0.4.0<-Y
44 4R.).

e-) oc:›
<t" ev

,00

Classe 25
Indústria de artes gráficas em geral

Termo n.° 580.153, de 20-2-1963
Classe 8
José Frederico de La Rocque, Alfredo
Instrumentação para transmissão, re- da Rocha Amaral e Helio de Andrade
Santos
cepçao e reprodução de inteligência em
ondas médiaa, ondas curtas muito
Guanabara
curtas ou VHF, ultra curtas ou UHF,

1819

Term on.° 580.156, de 20-2-1963
'Cadinhos Auto Peças Ltda.
Rio de Janeiro ..• • a...

CARINHOS
AUTO PEÇAS
Classes: 6, 8, II, 21 e 39
Título de Estabelecimento
Termo n.° 580.157, de 20-2-1963
L. M. Trindade
• a•
Guanabara

LAIA
ARMARINHO

Classes 12 e 22
Titula. de Estabelecimento
Talam; n.° 580,158, de 20-2-1963
Casa. do Rádio Artigos Eletro
Domésticos Ltda.
Rio de Janeiro

CASA DO RÁDIO

• Classe 8
Titulo de Éstabciecimento
Termns ns . 580.159 à 580.160, de
20-2-1963
.Guaaabara
.
•

violeta ao Infra vermelho

SALÃO
ELETRODOMÉSTICO

Têrmo n.° 580.148, de 20-2-53
(Prorrogação)
•
Bruxa, Steirart And Co. limar/
- Inglater,a

Classe 16
Alumínio e ferro para estruturas

Classe 6
Titulo de Estabelecimento
Classe 6
Titulo de Estabelecimento

Térmo n.° 580.151, de 20-2-1963
Marco Publicidade Laia
-Guanabara

Termo n.° 580,161, de 20-2-1963
Epitácio de Almeida Caó Vinagre
Guanabara

micro ondas, bem como de ultra

Classe 3
Preparados farmacéuticoa
Termo n.° 580,144, de 20-2-1963
Indústria Brasileira
Brasele
Eletrônica Ltda.
São Paulo

PUBLICIDADE

MOTO VOZ
Indústria Brasileira
Classe 8
Instrumentação para transmissão, recepção e reprodução de inteligenc:ia em
ondas médias, ondas curtas multo curtas
ou VFIF, ultra-curtas ou UHP, microondas, bem como de ultra violeta ao
Infra vermelho

Maio de 1963

/

010. ARGYLL

42
Uisque

Classe

TÂCD-REh ARMADORA
DE SINTEKO

Nome Comercial

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 580.155, de 20-2-1963
Marco — Publicidade Lida.
Guanabara

Terme; n.° 580..16?.. ale 20-2-1963
Epitácio de Almeida Caó -vinagre
•
Guanabara
•4

Têrmo na) 580.149, de 20-2-1963
Custódio Augusto Gomes de Sousa
Guanabara

TACO-REI

Termo n.• 580.145, de 20-2-1963
"Rabis, " indústria e Comércio de
z
Artefatos de Madeira Ltda.
Sio Paulo

INWSTRIA BILASILEIRA
ROUL C AME L

REBIS
, Industria Brasileira
•

Classe 1
Artigos da classe

'3+ ele,

Termos na. 580.163 à 580.164, de .
20-2-1963
Geotécn/ca. S.A.

ifaal
kft

eg

lats

Classe 26
Adornos de madeira, marfim ou osso
para mobilia, ancinhos de =dera.
Classe 4 8
ancas de madeira para cortinas, argolas
Produtos
de
toucador
e cosmétaos a
de madeira. marfim ou osso argnias
mararn ou osso "para dentição bara saber: • Sabonete (sólido) e sabonete
deliria de rnadrira. barris de madeira (em pó), talco, raivara batom'. Tonraiada.: ' mira roupa - de madeira. cabo.,
ga, pó de a rre+ :t e clamas produtos
. similares
madeira, caixas de madeira ecoa

-1

. PU BLIC1 DAD E

GEO- PROJETOS
INDUSTRIA, BRASILEIRA

.32
..regos da clasa
aasse

Classe 16 Artigos da classe
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• Térmo n.9 580.165, de 20..2-63
Visão . Imobiliária Coretorea Ltda.
Rio de Janeiro
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Térmos n&.580.177 e 580.178, de
20-2-63 (Prorrogação)
Thompson-Werke G.M.B.H.
..N.lemanha

Tênmos ns. 580.171 e 580.172, de
20-2-63 Editora Comercial e Proaganda
Edicopro Ltda.
São Paulo

•

, Térino n.9 580.182, de 20,2-63
Mead Johnson
Company
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

INWSTRUL $1.&811.1a1
Classe 25
Artigos da classe
Têrmo n.° 580.16.'„, de 0-2-63
- Comércio o Representações Cabal Ltda.
Guanabar

CAREL
. STR/A BRASILEIRA
IND Ú

•

'cifi
.

INDÚSTMA BRASILEIRA

•
• e 1
Ciass
Produtos udicrilcos para a conservação
de alimentos, produtos unimicos para
a indústria, as ciências e a fotografia, misturas extintoras, têmperas, soldaduras, matérias corantes, tintas, vernIzes, lacas, mordentes, resinassintéticas colas, aprestos, preparados- para
'curtir, óleos essencia:s, preparados contra ferrugem
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, água de lavadeira, água sanitásia, casa para assaa.
lhos, detergentes, esponjas de aço, fósforos. lixivoa, lixas, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras,
vidros, - metais e objetos, panos para
polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em flocos, saponácaos, velas e velas a base de
estearina

Classe 32
' Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Têm, n.9 580.173, de 20-2-63
Pintsch Bamag A. G.
Alemanha

Classe 38

-

Termo n.9 580.167, de 20-2-63
A. G. Galhardo
Rio de Janeiro

Classe 11
Artigos da classe
Têrmo n.° 580.168, de 20-2-63.
Mecânica Montex Ltda.
Rio de Janeiro

Class, 6
Artigos da classe
Tèrmo n. 9 580.174, de 70-2-63
Incovel — Indústria e Comércio de
. Vedações.,.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

MONTEX

VETESSA

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Artigos da classe
Tèrmo 'n.° 580.169, de 20-2-63
Transportes Aéreos Turismo Ltda.
uanabara

Têm° n.° 580.179, de 20-2-63
(Prorrogação)
Vaigtlander Aktiengesellschaft
Alemanha

Classe 8
•
Têm) n.9 580.180, de 20-2-63
(Prorrogação)
Voigtlander AktiengeselLschaft
Alemanha

INDUSTRIA BRASILEIRA,

-

Classe 31
Artigos da clase

PRORROGAÇÃO

Têrmos na. 580.175 e 580.176, de
20-2-63
•
Sergio Costa Carneiro
Guanabara .

PERKEO
•

Classe 33
Insígnia comercial

Classe 8
Telescópios

Termo n.9 580.170, de '30-2-63
ComérCio e Indústria Fluminense de
Diamantes Ltda.
Guanabara

Tèrmo n.9 580.181, de 20-2-63
Byk-Gulden Lomberg, Chemisclse Pabrfic
G.M. B. H.
Alemanha

4e12`
sí*
4f1

CM 6r cio

#4°

e\ç‘

de c.canota e venda de dm. atentes ema bruto e , lapidados

Classe 33
Titulo
Classe 50:
Preataçéo de serviços hoteleiros

Classe 3
Substancias e preparações atelnicas
farmacêuticas
Térmo n. 9 580.183, de 20-2-63
Companhia Universal de. Hotéis
Guanabara

Classe 33
Serv:ços hoteleiros
Têxno n.9 580.184, de 20-2-63
(Prorrogação)
Henkel ô.Cie. G.tn.b.H.
• Alemanha

PR Essja
Ciasse 1
Cola para fins industriais, em particular,
cola para compensação e folheamertto
de madeiras
Têrmo n.° 580.185, de 0-2-63
(Prorrogação)
Manufactures de Produits Chimiques
•Nord Etablissements Kuhlmann
França

PRIMATEX
Classe 1
Produtos químicos para a indústria,
para a fotografia, matérias curtentes
preparadas, drogas, tinturas, acabamen.
to ou aprestos, notadamente produtos
químicos pra as indústrias de textels
(fingimento, impressão, branqueamento,
acabamento ou apresto) e de couro
Termo n.9 580.186, de 20-2-63
(Prorrogação)
Monsanto Chemical Company
Estados Unidos da América,

Classe 2
Acido s salicilico, cloramina-T, balazo..
ne, feráis, cresóis, hidrato de cloral,
ácidos mono-di-e tricloro-fenoxiacéticos,
seus sais e ésteres, pirofosfato tetraettlico, ésteres de ácido tiofosíórico, pentaclorofenol. sais de pentaclorofenol,
Classe 48
Preparados cosméticos e para o trata- dieloro-difen:1-tric1oroetano. ortobenzilpara-c/oro-fenol, dissu/fito de xartoge.
mento da pele
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--•
no, dicloro-benzenos, sulfanilamida e
compostos relacionados, ácido triclorom.
cético, para-amino benzeno, derivados
de sulfonamida, isopropil-fen,/-carbamaao, fluor acetato de sódio, 8 quinolinoleato de cobre, inseticidas, herblcidas,
fungicidas e detergentes

Termo n.9 580.189, de 20-2-63
Whasti Cosméticos Ltda,
São Paulo

Termo n. 9 580.194, de 20-2,-63
F. de Castro, Modas S. A.
Pará

Termo n. 9 580.187, de 20-2-63
Whasti Cosméticos Ltda.
São Paulo

•

PnonnooAdo

,111.

WOLANDM

e

•

•• n ...••••••••

.....

••• n • n

aole Ile•

• •••
.•
•

•011•

• Nvel

PulIN

é

111.1•1

pási
.

insustria Brasileira'
pomadas, vernizes, tabletes. Japis, pastas. líquidos e esmaltes para Itmpesa
das uni-as, águas de quina, samiets para
perfumar quarto, em pasti l has, tabletes
e em pó. prearados ilq.ados em pó e
suor, vaselina
pomadas paaa evitar
perfuma ia sais para banho
Térmo n. • 580.188, de 20-2-63
Whasti Cosmét:cos Ltda.
São Paulo

Nr

Classes: 12, 22, 23, 24, 34, 36 e 37
Classe 48
Titulo de Estabelecimento
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líTermos
ns, 580.195 e 580.196, de
quidos, pó, creme, blocos e bolas, sa20-2-63
bão em pasta e em barras, sabão em
Machado e Moreira• Indústria e
bastões para barba
ames para o
Comércio Ltda.
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
Minas Gerais
ou concretas para coloração dos labias.
olhos e sobrancelhas, extratos, loaões,
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette. ció de
arroz, comprimidos e em tabletes, tentaras para cabelo, &afiliado em pó,
Classe 17
liquido, concretos e em pasta, sabões Arquivos, fichários, estantes, escrivanL,
dentifrícios, essencias, talco perfumado
nhas, mesas para escritórios
shairam,o líquido, r 6 ou coucreto, tôniClasse 40
cos e vigores para cabelo e pele depiMóveis em geral
latórios em liquido, pó ou concretos,
água para ced-desamento da pele,
Termo n. 9 580.197, de 20-2-63
Lojas Garbo Roupas S. A.
Termo n. 9 580.190, de 20-2-63
São Paulo
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Guanabara
Só Garbo Tem'

Classe 33
Titulo

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar. água
de beleza, água taci ai, água de ia vaiada,
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas. amónia perfumada, liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas
bandolinas. batons. cosméticos para o
cabelo, pestanas, cibos e bigodes,
crayons. cremes para a pele. carmina,
cheiros em pastilhas, -ete tabletes em
lentilhas, em trociscos 'e em pilulas.
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, imo/vente&
essências. extratos estojos eía perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escôvas para dentes., cabelo, roupas,
cilios e unhas, fixadores para o cabelo
pestana. dlios e bigodes. liadas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfurries, loções. líquidos dentifricios, em pasta, em
sabão. em creme. em elixir e em pó.
liquídos 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
rara põ de arroz papéis perfumados
carminados, e ccxn pó de arroz. pentes
primadas perfumadas para , o embelezamento da cutis pon-pons, pó de
arroz

MADEIREIRA

PIQUIRI
PARANÁ VAI
LTDA.

tiduitri. brutielre •

EDIFICIO GRAGOATA

" euetria Brasileira

Termo a. 9 580.203. de 20-2-63 )
Madeireira Pictuiri Paranavaí Ltd'.

PARIS N'AMERICA

ChLOROPHYLL

STICK
DEODORANT
•• n ••..“

fermentado; Sernet; genebra gengibirra;
gin, gingar; kirsch, kuramel; licores;
maarsquinhos; nectar; pipermitn, ponches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky

-• iy

érmo n.9 580.191, de 20-2-63
Caixa de. Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
GUanabara

EDIFICIO CASTO*
Classe 33
Titulo

Nome comercial
Termo n. 580.201, de 20-243
Gráfica Brasil Ltda,

Paraná

GRÁFICA BRASIL )
LIMITADA.
Nome comercial
Classes: 8, 21 e 33
\Titulo
Termo n. 9 580.205, de 20-243
Transportadora Curitibana Ltda.,
•
Paraná

TRANSPORTADORA
CURITIBA NA

Só Garbo Vende Atstn.
LIMITADA
Classes: 30,

13, 35, 36 a 50
Frase de propaganda

Termo n. 9580.198, de 20-2-63
Lojas Garbo Roupas S. A.
São Paulo

Nome Comercial
Virmo n. 9 580.206, de 20-2.43
Sampro Ltda.
Paraná

Desça das Nuvens
E Veja-os Preços da Garbo

"SACI"
Ind. Bras.

Classes: 30, 13, 35, 36 e 50
Frase de propaganda
•

Termo n. 9 580.192, de 20-2-63
Termos as. 580.199 e 580.201, de
Caixa de Previdência dos Funciona20-2-63
rios do Banco do Brasil
•
"Rei da Voz" Aparelhos Eletro-Sonoroa
Guanabara
S. A.
Guanabara

Classe 2
Agua sanitária

Tê11310

..7a-aTej
n.9 580.207, de 204 -63
Sampro Ltda.
Paraná

IfigailokSeSror,~

BOLSA DE DISCOS'

Classe 33
Título
Termo n. 580.193, de 20-2-63
Dafferntr Ltda.
São Paulo
CATA

Classe 8
Discos gravados
Classe 28
Discos virgens
Classes: 8, 28, 32, 33 e 30
Expressão de propaganda
Termo n. 9 580.202, de 20-2-63
Galeria doe Acumuladores Ltda.
Paraná

SHAMPOO "CHEM"
Ind. Bras.
Classe 46

Sebo Shampoo para

adornáveis 1,

sabão em pasta para uso doméstico

Térmo n. 580.208, de 20-2-63
Miguel Horst Bompeise, Kohler
Paraná
•

GALERIA DOS

INDUSTRIA BRASILEIRA

ACUMULADORES

•
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy, bitter,• cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte

LIMITADA

"CADACtLOCALIZA NOTICIAS'.

ame tomercied

Classe 32
Expressão de propaganda

40
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'nono a, 580.209, de 20-2 - 63
psetribuidora Sul-Brasileira de Produtos
Alimentícios Ltda.
Paraná
•

as. 580.215

580.219. de
20-2-1963
Suaermercados Peg-Pag
São Paulo

Termos

Maio de 1963

Termo n.° 580.224, de ,20-2-1963
Termo i1.° , 580.228, de 20-2-1963
Suerdick S.A. Charutos e Cigarrilhos Suerdick S.A. Charutos e C.igarrilhoel
Bahia
Bahia

PRORROGAaP, .

, DISTRIBUIDORA

SUL BRASILEIRA

—

Indústria Brasileira
DE PRODUTOS

Classe 17
Artigos, máquinas e instalações para
escritório e desenho, não incluídos nas
classe s38 e 40
Classe 18
Armas, munições de guerr a ecaça;
zplosivos, fogos de artificio
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes,
exceto máquinas e motores
Classe 44
Classe 22
Charutos
Classe -44
Para distinguir: Fios de algodão, fios
Charutos
9
580.225,
de
20-2-1963
Termo n_
de linho, canhamo e juta. fios de seda
natural. rayon e fios de- lã para tecela- Suerdick S.A. Charutos e Cigarrilhos
Termo n. 9 580.229, de 20-2-1963
Sabia
gem, para bordar, para costura, trica.
Suerdick S.A. Charutos e—Cigarrilhos
tagem e para crochet, fio plasticos t
Bahia
fios impermeaveis
Classe 23
Tecidos em geral

ALIMENTICIOS. LTDA.
Nome 'cotnercial
Temi° n. 580.210, de 20-2-63
Emílio Claudino Gehring
Paraná
SERRARIA
—

fil0 GRANDE —
Classe 4
Titulo de Estabelecimento
Tenno n. 5804211, de 20-2-63
Livraria Editora "Nelva" Ltda.
"
Paraná

Têrmo • n.9 580.220, de 20-2-1963
Farbcnfabriken Bayer
Aktiengesellscha ft
Alemanha

LIVRARIA EDITORA.

"NEIVA" , LTDA-Nome comercial

rarbenfabriken bayer
' Aktiengeselischaft

Tèrmo n. 580.212, de 20-2-63
Serraria Santa Cruz Ltda.
Paraná

Classe 44
Charutos

• Leverkusen — Alemanha'

SERRA.RIA

•

Termo n.° 580.226. de 20-2-196
Suerdick S.A. Charutos e Cigarrilhos
Bahia

Classe 41
Alimentos dietéticos

Termo n.° 580.222, de 20-2-1963
Suerdick S .A. Charutos e Cigarrilhos
Bahia
•,

SANTA .CRUS

Classe 44
Charutos •

.

Termo a.° 580.230. de 20-2-1963
Elektrokentisk do Brasil — Fornos •
Elétricos de Redução S.A.

Elektrokemisk:

LIMITADA

Indústria Brasileira,
0,2a-abara
Fornos elétricos de redução

Nome comercia/
Termo n. 580.213, de 20-2-63
"Agremps Ltda." Agrimensura-Empreendimentos
Paraná
't

Termo u.° 580.231, de 20-2-1963
Elektrolcemisk do Brasil — Fornos
Elétricos de Redução S.A.
ELE KTROKEM1SK 00 BRASte

•

'AGREMPS LTDA"
AGRIMENSURA

Classe 44
Charutos

Classe 44
Charutos

EMPREENDIMENTOS
— Nané --cOrnercial
aNNNY

- Termo n. 580.214, de 20-2-63
GáVea••- Leblort Auto Peças Ltda.
Rio de - Janeiro

Fornos Elétricos da Reduoão S/A;
Guanabara
Nome Coai-entrai.

Termo n° 580.227. de 20-2-1963
_
i,
Termo n. 9 580.223, de 20-2-1963
Suerdick S.A. Charutos e CigarrIlhos
Suerdick S. À. Charutos e Cigarrilhos
Bahia
„
•Bahia

Termo a.° 580.232. de r' 20.2-1963
Diniz --Alves Ribeiro - • ,
Guanabara"
PRORROGAÇO

'PRORRCr3AGA
-- _.-..„,2› . Á.,. ',.—_
;.

PRORROGACAO

• ,..,":-.3.- -

••• p.
1

3

*VI*
IL

r -- • . •

:
t..

•

C ittiZ oN's"itt3tAg

tegía

•
Classe 21
• Artlgos' ?.a",,Ottre

.:t•Chertitos •
vrfiNc-ri'N

.

CiaSse 41
CharutOs

^-"Clèsé • :41
Café,' maté,. i. 'ciflà,c9' cOat'e,

nas,
,

• sor"véteS,.

doces. .

géléis;
aç'itear, rapadura. .r.

hornbas,' . . cák.fti/eTàà, bála'sL'

i61erip.'s` '-i'a-oriara.cotijes•
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tiveis, mostarda, pimenta, massa de to- ras para portas. vigamentos e caibros,
mate, molhos e condimentos de tâcla caixilhos, tacos, parqueies, venezianas
espécie, preparados ou 'ha matura":
pio, biscoitos, massa salimenticias, farinhas, cereais, essências e xaropes de
frutas; fermento, sal queijos, requeijões. leite condensado e em pó, moaleiga; bacalhau, peixes, moluscos e
carnes, em conserva ou não; sopas enlatadas, frutas e legumes frescos, em
conserva e dessecados; aves abatidas e
ovos para consumo, pasteis, pastelões
empadas c frituras
Termo n.° 580.233, de 20-2-1963
Arnica Industrial e Comercial S.A.
Guanabara

janelas, batentes, colunas, balaustres
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas
forros, lambris, frisos, portas, portões,
grades, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação, luvas dé ¡unção, chapas
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
para Sorros ou armações para
construções

f

Loyola & Cia.
Minas Gerais

griãoi‘ 9.nacid
‘
Classe 43
Agua mineral natural
Termo n.° 580.249, de 20-2-1963
Manoel de Siqueira Barros e Aloysio

-

Moreira da Costa
Minas Gerais

Classe 16
Todos os materias de construção. Inclusive parte sde casas e apartamentos

Indústria Brasileiral

Termo n.° 580.242, de 20-2-1963
Ravmonxi Camus K Cie, Innanieurs
Construtcurs
França

Classe 1
Fluxo par solda elétrica
Termo n.° 580.234, de 20-2-1963
Mecânica Tef fé — Veículos e
Máquinas
Rio de Janeiro

n.° 580.248,. de 20-2-1963

Termo tif 580.241, de 20-2-1963
Raymond Camus K Cie. Ingenieurs
Goustruteurs
França

Termo n.° 580.238, de 20-2-1963
01‘.'ex -- Exportadora de Óleos
Vegetais ....
São Paulo

Flluxare
Indústria Brasileira

Maio de 1963 1823

Classes: 40, 33 e 17
Titulo

• ••• ••••

Têrm on.° 580.250, de 20-2-1963
Ignacio de Loyola Barros
,Guaaabara

Glasse 41
Óleos vegetais
Termo n.° 580.239, de 20-2-1963
Laboran — Franco Velez Indústrias
Química e Fr.rmaceutip S.A.
Guanabara
•

Classe 16
Todos os materias de construção. inclusive parte sde casas e apartamentos
Termo n.° 580.243, de 20-2-1963
Saibras — Salincira do Brasil Ltda.
Guanabar•

MECÂNICA TEFF
VErCUDOS E

Indús—tria Brasileihi
Classe 28
Protetor de rolo de papel higiênico
Termo n.° 580.251, de 20-2-1963

Maria Liesen
Pernambuco

SALEigtAs
Classe 2
Titulo

Classe 41
Sal grosso, sal refinado para cozinha

Termo n.° 580.235, de 20-24963
Sinalume
Sinalizadora de Rodovias
.
Limitada
São Paulo

Termo n.° 580.244, de 20-2-1963
Orbitur S.A. — Organização Bras.
da Ind. de Hotels e Turismo
Guanabara

Classe IS

Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó creme, blocos e bolas, saSINALUME - Sinalizadora bão em pasta e em havras, sabão em
bastões para barba cremes para o
ie Rodovias Ltda
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancélhas, extratos, loções,
Nome Comercial
pomadas fixadoras para bigode, cosmeTermos as. 580.236 a 580.237, de
ticos, brilhantinas líquidas e concrecas,
20-2-1963
aguas de colonia e de . toilette, pS de
SinalumP — Sinalizadora de Rodovias
arroz, comprimidos e em tabletes tin.
Limitada ...
•
taras para cabelo, dentifricio em pó,
São' Paulo
Classes: 33, -11, 43, 50 e 42
ligeido, concretos e em pasta, sabões
dentifricios, essencias. talco perfumado.
Titulo
áoas para mbe'esamento da pele,
Termo n.° 580.245, d e20-2-1963
shau j oc líqui s ré ou concre:o. tõn1Walter Figueiredo. Motta
cos e vigores ima cabelo e pele depiMinas Gerais
latórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas, vern,ses, tabletes, lapis, pastas, líquidos e esmal es para limpesa
das unhas, ágaas de quin i sacheis para
Classe 1
taci fumar quarto, em pas'ilhas, tabletes
'rintas, esmaltes e vernizes
'Classe 41
e em pó, pie i-,,dos amidos, em pO e
st nadas aa:a evitar o s .or, vaselina
Café em grão torrad oe moído
Classe 16
perfumada sais para banho
Para distinguir: — Os seguintes mate.
Termo n.° 580.246. de 20-2-1963
riais para construções e decorações
Termo n.° 580.240, de 20-2.-63
Hilson Fernandes
Produtos de base asfáltico material
Confecções Ramira Lida
Guanabara
Isolante contra frio e calor tijolos,
Rio Grande do Si'
produtos para tornar impertneabilizantes
as ar amassas de chnente e cal hidráulica, tubos para concreto, argila, areia.
pedregulho, gesso. estuque chapas isolantes, placas para pavimentação telhas, estacas, cal telas de metal perto
Classe 3
construções, postes de concreto. cimen
to, peças ornamentais de cimento ou
Um produto farmacêutico indicado
Classe 36
Como medicação analgésica e
nesso para tetos e paredes. lamelas de
metal. madeiras para construções, soleianti-térmica
Confecções eia geral

&mi me

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 580.252, de 20-2-1963
Unauto Veículos e Peças Ltda.

Pernambuco

linauto Veículos
e Pec—a-s Ltda.,

p

,

g

celuráin

Indústria Brasileira

Nome Comercial
Termos as. 580.253 à 580.254, de
20-2-1963 •
Algodoeira do Brasil Comércio •
Indústria S.A. "Algobras"
Guanabara

'

Indústriã Brasileira]
Classe 23

Tecidos em geral
Classe 4
Algodio em bruto em %mal

DIÁRIO OFICIAL .(Seção !II)
Maio de 1963
Tértnos ns .580.255 à 580.256, de
café em pó e em grão, :amarão, canela • Têrmo a.' 580.263, de 21-2-1963
Termo n.° 580.267. de 21-2-1963
em pau a' em pó. cacau „carnes, chá, Agro
20-2-1963
Industáz.: Israel Silva S.A. 15,,iinuano S.A. — Veículos de IVIto
7
Algodoeira do Brasil Comércio e - caramelos, chocolates, coOfeitoa, cravo.
Minas Gerais
quina Agricolas
areais, cominho, crera? de leite. cremes
Indústr ; S.A. • Algobras"
Rio Grande do Sul
aval, uticasa camai Cs, compotas, coa,
Guanabara
a:cii coalhadas. castanha cebola condi
ACIIO-IN IUSTRI A L
menks para alua". iu colorantes.
•T.SRAEL SILVA
chonriços dendê. doces COCuS de fru,
Á.
tas. 'espinafre, essencias a!inteatares. em14•4
ej
;II
I., 1.4,1
padas, ervilhas, enxuvas. ext..ato de toNome Comerciai
mate, farinhas alimentícias favas, t‘,..
cuias. Botos, farelo, fermentos teijão,
- Indústria Brasileira
Têrmo n.° 580.264, de 21-2-1953
figos, frios, frutas sêcas, naturais e cris- 'Maianyl" S.A. Indústria e Comércio
Classe 4
talizadas: glicose, goma de mascar, gorSão Paulo
Classe 7
Algodão em bruto em geral
cl aras, grânulos, grâo de bico gelatina,
Máquinas e -ucens.hos para serem asaClasse 23
goiabada, geléias, herva doce, herva
dos exclusivamente na agricultura e
Tecidos em geral
mate, hortaliças, lagostas, liaguas, leite
II A DISO
horticultura a saber: arados. abridores
condensado. leite em pó. lesa/mas em,
de
sulcos, adubadeiras. ancinhos mecâTérmo n.° 58C.257, de 21-2-1963
Bracileira.
conserva, lentilhas;linguiça. ouro, mas.
nicos e empilhadores . combinados
Cicero Cornes do Nascimento
sas alimenticias, mariscos. manteiga
arrancadores . mecânicos para agric&tuGuanabara
margarina, marmelada. macarrão, masra, batedeiras para cereais bonit.as
Classe 36
sa de tomate, mel e melado, mate. massas para mingaus. molhos. moluscos. Para distaiguir: Artigos de s'estuários para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
mostrda., mortadela: nós moscada, no- e roupas feitas em garal: 4gasalhos. ceifados para alfoz, charruas para Garizes: óleos comestiveis, oairas, ovas: aventais. alpercatas. anáguas. Musas, culutura, cultivadores, debulhadores,
*
_7(keão
pães, paios praline& pimenta. pós para botas, botinas, blusões, boinas. baaa. destocadoros. desentegradores, esmagapudim. pickles, peixes. presuntos, pa- doures, bonés, capacetes, cartolas. cnra. dores para a agricultura, escarriliaaclotês, e petit-o.s pastilhas. pizzas pudins: puças. casacão coletes. capas chatas res, enchovadeiras,' tacas para máquinas agricolas Emadeiras, gadanhos,
Artigos da classe
queijos, rações balanceadas para ani- caahecols. calcados, chapéus, ciat
mais, requeijões, sal, sagu. sardinhas cintas, combinações corpinhos. caças garraS para arado, grades de discos
Térmo n.° 580.259, de 21-2-1963
sanduiches, salsichas, salines sopas en- de senhoras e de crianças. calções. cal- ou dentes, máquinas batedeiras pala
M. C. eartanheira
latadas, sorvetes. sucos de . otriate e de cas. camisas, camisolas camisetas. coe- agricultura, máquinas insetilugas, máSão Paulo
trutas: torradas, tapioca, tarraras, talha- cas ceroulas. colar;nhos. cueiros:-.sa•as quinsa vaporizadoras. máquinas de •
casacos, chinelos dominós, . echaroaa mungir, máquinas niveladoras de rerra,
rim, vinagre
fartasias. fardas para milirarese cole- máquinas per 4uradoras para a agriculçiais traldas galochas, gr ivatas, gor- tura, máquinas de plantar, motoctarTérm on.° 580.262, de 21-2-1963
so$ logos de !ingeria. lume . leques; 'ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
Pramesa --- Produtos Alimentícios
luvas. ligas, lenços. mant3s. melas roçar, de semear. para sulfatar, de
Limitada
maiôs. Mantas, mandrião. mantilhas. ga- tosquir, de triturar, de estarelar terra,
São
Paulo
Industria Brasileira
iatos palas. penhoar. pulover. pelerinas para irrigação, para matar formigas e
peugas, pouches, polainas, pijamas: pu- outros insetos para burrifar e pulverinhos perneiras. qumonos. regalos. zar desinfetantes, para adubar, para
Classe 36
robe de chambre roupão. sobretudos.
Para distinguir: Aventais. blusas, blususpensórios, saídas de banho, sandálias, agitar e espalhar palha, para colher
sões, boinas, botas, babadouros, casasweaters. shorts, sungas. stoias, sou- algodão, para colher cereais, máquinas
cos, coletes,capas,' chales; cachecols,
tiens, slacks, talar. toucas, - turbantes; amassadoras ',ara fins agricolas. de
calçados, chapéus, cintas, combinações,
cortar árvores, para espalhar, para cacorpinhos, calças. calções, camisas, caternos, uniformes e vestidos
pinar, máquinas combinadas para se.
misetas , camisolas,- cuelas, ceroulas, ca1.
Industria Brasileira .
Urino n.° 580.265, de 21+1963 . 'mear e culturar, de desbanar, para enças çie.senhoras e de crianças, colarinhos,
1silar. máquinas e moinhosa torraKrikir Mikaelian j,—Cia.
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
i gens, máquinas toscadoras,17rdenadoSão Paulo
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jares mecânicos, raladores mecNaicos, :oqueta, luvas, ligas, lenços, leques,
Classe - 11
tos compressores para a agriculti.ra,
mantós. meias, maillots, mantas, man. Amêndoas, raruta, alpiste, aveia. amiBETTNA14 sachadeiras, semeadeiras. segadeiras.
drião,' malhas, paletós. palas, penhoar. do. ameixas. azeites. açúcar, azeitonas.
socadores de terra, •tosadores de grapeugas, puloveres, ponches, pelcrinas, aveia, atum, amendoim, alhos, balas.
Indristria Brasileira
ma, tratores agricolas. %;alvulas para
polainas, pijamas, punhos. robe de bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
máquinas agricolas
chambre, sobretudos, suspensórios, sou- bananada, bolos, bacalhau, banha, caClasse 36
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
nela, chouriço, chocolate, caramelos, Calçados para senhoras, crianças e hoTénia) n.° 580.268, de 21-2-1963
Tértno n.° 580.260, de 21-2-1963
coalhada, camarão. carnes de baleia, mens, alpercatas, botas, • botinas, chine- Nevada — Indústria e Comércio -.ida.
M. C. Castanheira
confeitos, caca, cereais, cebola, creme las galochas, polainas, parneiras, sanSão Paulo
• São Paulo
de leite, creme de milho, condimentos, dálias, sapatos, sapatos desportivos e
crustáceos, chá,- cravo, café, cangica,
tamancos
NEVADA
coco, castanhas, cominho, catigiquinha.
Inetistria
Drasileira,
conservas alimenticias, doces, drops, liTermo n.° 580.266. de 21-2-1963
gadas, frutas, frutas secas, frutas em
Metalúrgica "Alze" Ltda. s..
caldas, frutas cristalizadas e frutas com
São Paulo

-1824 Segunda-feira 2)

SWiti

CASTAMIE11121

PRAMESA

CASA
CASTANHEIRA
•.;•-•CSe 36 .
Titulo de Estabelecimento

Têrmo n.° :580.261. de 21-2-1963
Marex Indústria e Comércio de
Pescado Ltda. C
•São Paulo

MA1:157€
•

..átdVtál t rAG

masu etre ,

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho.„ aspargos.
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas, 'amêndoas, araruta,
!irro-e, atum, Aveia, avelãs, azeite, azeitonas: banha, bacalhau, ba t atas, balas
3c-oitos bombons, bote.chas, baunilha:
:rrglkii.

• • • ./ •

potas, féculas, figo fermento, farinhas.
fava, farelo, tuba, gomas para mascar

geléias, goiabada, gorduras, grão de bico, glaces, glicose, baunilhas, extrato
para doces, extrato de tomate, ervilhas
enxova, extrato • de carne, flocos, essência para balas, doces e alimentos, gelatinas, granulos, herva-doce, linguas, linguiça, leite, lambo: leite condensado, leite em pó, legumes, lentilhas, lagosta.
mel, marmeladas, mortadelas, manteiga.
mostarda, mariaco, moluscos, molhos,
margarina, massas alimentícias, massas
de tomate, amajado, nós-moscada, óleos
comestiveisa: ostras, paios. pessegada
peixes, pescada, incites, patês. pastilhas.
pós para pálins. praline& pães, pimenta,
presuntos, polvilho. queijos, quirera de
milho, rações baisnceadas, requeilão,
roscas, sagú, sarna= semolina de til.
go. sopas . enlatadas. sucos de frutas.
salsichas, sal, toucinho, tremoços, trigo
torta, torrões, torradas tâmaras, tapiocas, vinagre e xarque

Classe 36

L 7. E

,alçados para homens, senhoras e cri.
n dás tr.: a Braaileira 'anças de couro, borracha e plásticos},
'Alpercatas, botas, botinas, chinelos, gatr
tochas, polainas, perneiras, sandália%
Classe 9
sapatos. ,sapatos desportivos e
Para distinguir: Instrumentos musicais
tamancos
e suas partes integrantes: 'Acordeões,
arcos, bandolas, banduilts bombo.
Tértno h.° 580.269, de 21-2-1953
bongõ, !sátiros, baterias, cot-ara-baia-os,
Laboratórios Lysoform S.A. •
cordas para instrumentos fundeais, çuiSão Paulo
cas, caixa de- rufo,. clarinetes, cavaquinhos, castanholas. cravelhas para instrumentos, cordais, cornetas, 'latins. estojos para instrumentos musicais, estanPRORROGAÇÃO : •
darte, fagotes, flautas....ga:tas. guitarras.
gonzos, harPak.liarMónicas. , inaiika, nua
racas, oCzirina niandeil'150i02M
ros, palheta, pianos, pianolas, pratos,
pistão, rabecão, realejos. surdinas wo. ; com a Oulmica, a Hwene e a saúde
fones;'- tiMbareS,'; tamborini.2'trailicsaes,!
-4,
#
t t5i.0
tarrachas, tambores, trianguios trombo- '
Classe 2
nes de varas. violas,- violão, violino et
Artigos da classe
violoncelo' ''•
•-)

:; n

tr!,
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Termo ri. 9 580 .270. de 21-2-1%3
Salgado. Irmãos j Cia. Ltda.
Minas Gerais
PRORROGÂCO

Termo n.° 580 .276, de 21-2-1963
E. Rodrigues e Silva
Guanabara

ERSIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 580 .277, de 21-2-1963
E. Rodrigues e Silva
Guanabara.

ERSIL
Classe 41
Mahteiga

Classes: 32, 33 e 36
Titulo de Estabelecimento

Tétano n.° 580.271, de 21-2-1963
Companhia Agricola Juiz de Fora
Guanabara

Termo n. 9 580 .278, de 21-2-1963
Pharma S.A. Laboratórios
Pharmace.uticos
São Paulo

f'RORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 380.282, de 21-2-1963
Laboratórios Jorna Ltda .
São' Paulo

Maio de 1983 1825
Térmo n." 580 .287, de 21-2-1963

Telefones da Bahia S . A.
Bahia

Lentorer
Indústria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico, indicado no
tratamento da anemia perniciosa e
estimulante do desenvolvimento
e do apetite
Termo n.° 580.283, de 21-2-1963
a Novaquirnica Laboratórios S .A.

gameA

Classe 11
Fichas metálicas para telefones
públicos • .
Termo n.' 580 .288, de 21-21963
(Prorrogação)
Koh-I-Noor, spojené závody Kovoprurayslové, národni podnik
Tchecoslov águia

,PRORROGACÁV

Indústria Brasileira

O TEL Q.

Classe .3
Um preparado farmacêutico, indicado
como analgésico e antitérmico

Botões de todos os gêneros, especialmente botões de pressão •

Cambia Agrícola Juiz de Fera
Nome Comercial
Termo n." 580 .272, de 21-2-1963 •
J ase Emir de Oliveira
Rio Grande do Sul

(-N\
k:\m„;03

4

Indústria grasile:.-a
Classe 3 ... .
Um produto farmacêutico, indicado
com °tónico forticiante do
Organismo
Termo n.° 580.279, de 21-2-1963
Laboratório Terápica Paulista S.A
A.
São Paulo

(NS'e`P-O'Ció

29,

Termo n.° 580. 284, de 21-2-1963
a Novaquimica Laboratórios S . A
São Paulo

gama,

Termo n, 9 580.289, d e21-2-1963
( Prorragoçã )
Koh-I-Noor, spojené závody KoVopromyslové, národni pcnik
Tehecoslováquia
PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

Classe 3
Cubstâncias qui/nicas, vacinas e bioculturas para serem usados na medicina
e na farmácia
•

Classe 36
Expressão de propaganda
Termos as. 580.273 ã 580.274, de
21-2-19673
Calvin Ralp hliemphill
Estados Unidos da Amréica

Classe 3
Substâncias químicas, vacinas e bioculturas para serem usadas na
medicina e na farmácia

Termo n. 9 580.285, de 21-2-1963
a Novaquimica Laboratórios S . A .
São Paulo
Classe 12
Colchetes, ilhoses, botões, botões de
tôda espécie, agulhas ( exmo para máquinas) , pesos de chumbo para vesti.
dos, alfinetes inclusive de segurança

Termo n. 9 580.280 de 21-2-1963
BuilerS . A . Laboratórios Farmacêuticos
_
São Paulo

HEMPH1LL SCHOOLS

Classe 32
-Indústria Brasileira
Livros impre.ssos e livros didáticos
PRORROGAÇÃO
Classe 50
Serviços didáticos relacionados com o
lasse 3
ensino de: engenharia mecânica, engenharia elétrica, projeção e construção
Um produto farmacêutico, indicado no
de máquinas, rádio e televisão, engetratamento da hiperco/esterolemia
Indústria
Brasileira
nharia civil, perito mecânico, engenhaTermo n.9 580 .286, • de 21-27-1963
ria industrial engenharia química, .naClasse 3
Raymond Camus j Cie. Iagenieurs
temáticas, desenho mecânico, topograConstructreus
fia, arquitetura, construção de motores Um preparado farmacêutico indicado no
França
Diesel, agronomia, agrimensura, meta- tratamento das otalgias e das otites
média agudas
.
lurgia, desenho, línguas contabilidade
escrituração mercantil, comércio, estaTermo n.° 580 .281, de 21-2-1963
tlstica, operação de máquinas de escriLaboratório Farmaquion Ltda .
tório, estenografia .taquigrafia, SinanSão Paulo
ças, propaganda promoção de vendas e
administração
PRORROGAÇÃO
Termo n.° 58Q.275, •
;21-2-1963
Max do Rego Monteiro c Ivo Antonio
Calliari ?
Gninabara
5 •

Classe 12

,

;.

gá-dio TV Corcovado
Classe 3a
Titulo

NOVACRON
Industria Brasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das hepatites, cirrose
hepática • ealagogo

CAMUS
Classe 16
Insígnia

Termo n.° 580. 290, de 21 - 2 - 1963
(Prorrogação)
Gustav Pirazzi. i Comp.
Alemanha
rhuHROGÁÇÃO

Classe 9 -

Cordas par ainstrumentos musica 1.11
Termo 31.9 ,580.292d
de 21-2-1963
Byk-Guldert Lomberg. Citem ische
Fabrik G.M.B,H.
Alemanha

.EU R A ja
Quase 3
Preparado farrnareutieo para ao~
a' avitemicon
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turas para cabelo.'. dentifrielo em pó, fermentado; çarnet; genebra gengibirra;
liquido, concretos e em pasta, s 'Does gin, gingar; kirsch, kumnael; •licores;
dentifricios„ essenCias, •ile.) perfumado. maarsquitibos: ncctar; piperuutn, 'ponches; rum; suco de frutlas com ale-boi;
I ájua.. .1 para .-mt, e:esarnea o . aa peie.
vinhos, vodka e whisky
1 shamp(xl liquido. pó ou con.:reta, tõni.
1
-os
e vigores p:•.ra cabelo e pele, depi
PRORROGACÃO
Tèrmo n.° 580.305, de 21-2-1963
.a., r os em. .iquiJa. pó ou .concretos,
Manpower, Inc.
FORIVNCA PLAST1COS LIMITADA
pomadas, vernizes tabletes. ;apis, PdàEstados Unidos da --4e1^a
1 tas. ' 114;11i:10S e. esti-laia-á ;Ia'. , limpesa
dm minas, águas de ginna sachem para
perfumar quarto. em ps a• Nas, tabletes
NIAMPOWER
-Nome Comercial
e em pó, prearaaos ti. gados em • pó e
i.-a wUclas vara evitar ,,,, suor, - x'aselinc
Termo n." 580.299, de 21-2-1963
,- Classe 50'
perfumada, sais r,;:arP 1,..ala,
Banco de Santander
. Serviço comercial, a saber: fornecimenEspanha ....
Termo n.° 580.302, de 21-2-1963
to de empregados seus numa base conIndústria Bra si leira
tratual a pessoa ou estabelecimentos
(, E. Atkinson Lirnited
Inglaterra
que precisem de ajuda parcial ou temClasse 1
porária, inclusive estenógrafos, datilóTintas de anilinas (exceto as incluídas
grafos, empregados fabris e de escritóna classe 17), alizarina, matérias coranrios, vendedores, escriturários, desearretes, produtos químicos industriais emga'dores de carros, armauxistas, trabapregados na tinturaria ,impressão e
lhadores em cozinha e lavanderia, traindústrias semelhantes-• balhadores manuais em geral e outros
Têrmo n.° .580.293, de 21-2-1963
Termo n.° 580.306, de 21-2-1963
Companhia I Iansen Industrial
(Prorrogação)
Santa Catarina
Badische Anilin
ta Soda — Fabrik
Aktiengesellschaft
•
Alemanha •
.
Classe 43
Para -distinguir: Sabonetes sólidos, liquidos, - pó. creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão .'em
Classe 50
Indústria Brasileira
Cabeçalhos de envelopes, de cartas e bastões para barba cremes para o
, Classe 1
de faturas, contratos.apólices, notas rosto e barba. pintusas , em liquido, pá
e chegues em geral, toda a espécie de ou concretas para coloração dos labios,
Adesivb plástico
impressos, folhetos, anuários e livros olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
• Termo n.° 580.294, de 21-2-1963
relacionados com negócio bancário, cre- pomadas fixadoras para bigode, cosme.em
x, °31(
. diticio, de corretagens, financeiro e de ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
Aristides Ferreira - de Castro
aguas de colonia e de toilette, pó de
.
Minas Gerais
comércio nacional e est nageiro
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó,
Termo n.° 580.300, de 21-2-1963
Salespower, Inc.
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifricios, • essencias, talco perfumado,
Estados Unidos da Amériça
da pele.
água: para em .. 1 lesamen
•
poo liquid ), pó ou coa '..eto, tôniccs e vigores , 'eia cabelo pele tepiSALESPOWER
Classe 1
:at:..ritg• em liqu'cle. pó ou concretos
Indústria Brasileira
Tintas e matérias corantes
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pasClasse 50
. Classe 2
Serviços integrados de propaganda, tas, líquidos e esmaltes para Iihipesa
Termo n.° 580.307, de 21-2-1963
Banho de descarga
vendagem e promoção de vendas no das mil- as, águas de quiaa, sachets para B› ,-"m ;-he
& Soda — Fabrik
perfumar
quarto.
mi
r
hitas,
tatieteá
campo dos produtos_de consumo em
Alemanha
Termo n.° 580 .295, de 21-2-1963
ara
pó
e
e
em
pó,
prearados
massa, inclusive pesquisas de mercado
Aristides Ferreira de Castro
e distribuição de fornecimento de essoal romadas paia evitar o suor, waselina
Minas Gerais
perfumada. sais, para banho
de venda habilitado
Termo n.° 580.303, de 21-2-1963
Termo o.' 580.301, de 21-2-1963
John Cotton Limited
•,
1 . t.j E. Athinson Limlted
Escócta
oi"°
Inglaterra
Têrnao ta.° 580 .29 1 , de 21-2-1963
,(Prorrogação)
Aliança Comercial de Anilinas S.A.
• Guanabara

Tettao .n.• 580.298, de 21-2-1963
Fórrnica Plástico sLimitada
São Paulo

•

T1G E

Banho Talismã
.da Sorte' gr'

,

Baralho
,Sao Cipriano

0:Nt(c4,

OURO

Classe 2
Adubos e ou fertilizantes
Termo -ri." 580308 de 21-1-1963
.0ctavko Cardia e Sá
Guanabart

rijodústria: Brasileira

,

•:Classe

-

t - Baralho

""térnio n.• 580,296, de 21-2-1963
Serviços Técnicos de Seguros S.A.
•
Guanabar

1

aribe
tk1 n480.4

'Serviços Tecnicos
de Seguros S. A.
, .
Nome,. Comercial
144

n. •

580.287, de 21-2-1963
tarviços Técnicos de Seguros S.A.
Nesta Cidade
a,.
'broco

:SERVISEG
Classe 33
'usinai.

'VERMELHO
Cr. SSC _18
Para distinguir: Sabonetes sólidos, liquidas, pó, crente, blocos e bolas, sabá° em• pasta e em barras, sabáo era
bastões par* barba — cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou coperetas para coloraçáo dos labloa,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, calmeticos, brilhantinas liquidas e concretas,
'anis e de toilette, pá de
aguas é=lacas e em tabletes, tiaarroz, e-

k)4C

tt,ZY

.

4441 .1)09 ' t

Nnc

Nosinot

Classe 44
Cigarros, charutos e fumo ou tabaco
ara :umar
Termo n.° 580.304: de 21-2-1963
Société Anon yme- Des' Etablissements
Louis Regnier
•

Ectificio Florença
•

Classe 33 .
Titulo

Termo n.° 580.309; de 21-2-1963
m etalúrgica Mengator Ltda
São Paulo
'

MENGATOR'

França

REGNIER

INDUSTRIA BRAS IIZIRA

• :c, ,.
Para distinguir: Ferramentas manuais
ferragens.cutelária e pequenos artigo,
Classe 42
'de metal comum, da indústria e tomerAguardente, aniz, aperitivos, bagaceirà. tio da requerente, á 'saber: - Tarracha:
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerve- e machos para fazer rosca: braçadeiras
jas, cidra, conhaque; extrato de malte -artigoa de metal vara Lancinai. Cbortai

•

Segunda-feira 27
escadas e cortinados, afiadormi. aldra
vai, alavancas, alicates, suinot.allas
.ancinhos, anéis para chaves, chaveiroa
tachas, argolas. armações de toldos,
aros, rebites, arruelas, atiçadores azeiteiras, lâminas e navalhas de barbear.
brocas, buris, bainhas, baldes, bacias,
balmázios, bicos, ilhiSses e pontas de
atccadores para sapato& bisnagas, porca& borboletas, notaes, puxadores, braços para cabides e prateleiras. canivetes. chanfradores, cortadores, cravadores. cunhos, cabides, cabos, casarolas,
cadeados, caldeirões, canos e tubos,
cantoneiras, alças, pegadores, puxadores,
cintas para caixotes, coadores, colheres, cotovelos, cunhas cuspideiras. descacadores, debruns, dedais, enxós, escariadores, elos, enxadas. escumadeiras,
espátulas, esticadores, espremedores,
• facas, facões, ferramentas cortantes,
perfurantes, desbastantes e alisantes,
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos.
fivelas, 'armas para bolos e para calçados. funis, ganchas. graminhos, abridores de latas, jarras, jogos de chaves
de parafusos, laminas e falhas de serra,
limas, lampiões. latas pari comestivels
e para lixo, charneiras -e dobradiças.
machadinhas, martela pequenas molas.
ferragess para peças d.e mobiliária,
cinzéis. amansadores, punhais. pás, panelas. parafusos. pinos e contra pinos,
rasteiem, rodinhas. rolem& sacarrolhas,
serrotes. ferragens para malas, tenazes e
tesouras
Termo a.° 580.310, de 21-2-1963
Sylvio Rodrigues
SãO Paulo
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bananada, bolos, bacalhau, banha, ca- taras metálicas para construções, la- bandolinas, batons, cosmètieos para (
nela, chouriço, chocolates, caramelos, melas de metal, ladrilhos, lambris, luvas cabelo, pestanas, eillos e bigode,
coalhada, camarão, carnes, carne de de junção. lages, lneotas, material Iso- crayons, cremes para a pele, carmins
baleia, confeitos, racial, cereais, cebola, lante contra frio e calor, manilhas, mas.. cheiros em . pastilhas, em tabletes, e*
creme de leite, creme de milho, condi- sa para revestimentos de paredes, ma.. lentilhas, em trociscos e em pílulas
mentos, crustáceas, chá, cravo, café, de1ras para const'ssçao, mosaicos, pro. cremes para barbear, cremes dental
depilatórios, desodorantes, dissoiventei
-Mn '01[11112203 •sexplinses, • oago Inifitte3 £e nivela, lamas permanentes para rãgiquinha, conservas alimentícias, doces, dutos d base asfáltico, produtos para asseadas, extratos, estojos de perfumei
drops, ligada, frutas, frutas sacas, frutas tornar impermeabilisaates as argamas- creme para,lnopeza da pele, e para baa
em caldas, frutas cristalizadas e frutas sas de cimento e cal hidráulica, pedregu- de pó de arroz, eu:saltes para unhas
escOvas para dentes, cabelo, roupa
compotas, féculas, figo, fermento, fari- sas alimenticias, mariscos, manteiga, sinos e ,unhas, fixadores para o cabelo
lho,
produtos
betuminosos
impermeabili...
abas, fava. farelo, Suba, gomas para
zantes, líquidos ou sob outras formas pestana, cílios 'e bigodes, fivelas pan
mascar, geléias, goiabada, gorduras, para revestimentos e outros usos nas o cabelo, glicerina perfumada para uai
grao de bico, glacés, glicose, baunilha, construções, persianas, placas para pa- de toucador, grampos para o cabelo
extrato para doces, extrato de tomaste. vimentação, peças ornamentais de ci- geléia de petróleo perfumada. láal
ervilhas, enxova, extrato de carne, flo- mento ou gesso para tetos e paredes, para maquilagem, lança-perfumes, lo.
cos, asserida, para balas:s doces a ali- papel para forrar casas, massas anti. ções, líquidos dentifricias, em pasta, mi
mentos, gelatinas, grnuloãs. herva-doce, ruidos para Uso nas construções, par. sabão, era creme, em elixir e em pó
linguas, linguiças, leite, lombo, leite quetes, portas, portões, pisos, soleiras Líquidos para' ondulação, permanente
condensado, leite em pés legumes, len- para portas. tijolos, 'tubos de concreto lixas para unhas. laquâ, óleos para
tilhas, lagosta, mel, mortadelas, marme- telhas, tacOs. tubos de cons-to, tubos de tabelo, pasta e pós para dentes. perfis
ladas. _manteiga, mostarda, marisco, venttilação, . tanques. tanques de ci.. mas, petróleo ara uso de toucados
moluscos. molhos, margarinas, massas mento, vigas, vigamentos, vitrós, vene- pastas e pó para, as unhas, on-pona
alimenticSas, massás de tomate, melado.
depilatórios, desodorantes, dissolvente*
'
- zianas
•
milho. nos-moscada, Man comestíveis
para pó de arroz, papéis perfumados
Termo
580.317, de 21-2-1963
pomadas perfumadas para o embeleza.
ostras, paios, pessegada, peixes, pescaMário Farnesi
mento da cutis. pon-pons. pó da
tos; peças teatrais e cinematográficas
São Paulo •
carminados, e com pó de arroz, pentes,
da, pickles, patas: pastilhas, pós para
arroz
pudins, praline& pães, pimenta, presunteos, polvilho, queijos, quimera de miTermo n.° 580.31, de 21-2-1963
lho, rações balanceadas, requeijão. rosRevema — Revendedora de Veículos e
cas, asma, salames, semolina de trigo.
Máquinas Ltda.
sopas enlatadas. -sucos de frutas, salSão Paulo
sichas, sal, --toucinho, tremoços, trigo,
torta, torrões, torradas, tamaras,
• Indústria Brasileira'
tapiocas, vinagre e ianque

Spienclid

Classe 16
Termo a.' 580.313, de 21-2-1963
Eplan —Empreendimentos e Planeja- Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argi.
mentos Ltda.
la , areia, azulejos, batentes, balaustres.
Minas Gerais
blocos de cimento, blocos para pay!_
mentação, calhas, cimento, cal, cré,
Indústria Brasileira
chapas isolantes, caibros, csisilhos, coIND. BRAS:LEIRA
lunas, chapas para coberturas. caixas
d'água. caixas de descarga, para lixo,
Classe 6
Ciasses: dl,. 42, 46 e 48
edificações premoldadas, estuque, emulMáquinas retificadoras, ferzas, limadoTitulo
são de base asfáltico, estacas, esquaTas,' plainas, tornos, furadeiras, cortaClasse '7
drias, forros, frisos, gesso, grades, jadeiras, serras, prensas máquinas de esTermo n." 580.315, de 21-2-1963
Máquinas e utens,lios para serem usa.
nelas,
estruturas
metálicas
para
construcusa°, máquinas para prensar plásti- Artefatos Plásticos Su lIndustrial -Ltda.
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lam- dos exclusivamente na agricultura
cos, entalhadeira, máquinas de estamRio Grande do Sul.
bris, luvas de junção, lages. lageotas, horticultura a saber: arados, abridora
par, porta ferramentas. larainadores, mámaterial isolante contra frio e calo-, de sulcos, adubadeiras, ancinhos medi.
quinas lixadoras, máquinas gráficas, mámanilhas, massas para revest mentos de nicas e empilhadores . combinados
quinas ferramentas e seus órgãos, manparedes. madeiras para construções, mo arrancadores mecânicos para agridam.
dril e máquinas áe mandrilar, máquinas
saicos, produtos de base usfáltico, pro- ra, batedeiras para cereais. bombas
íe fabricar perfumes, máquinas perfudutos para totruar impermeabilizautes para adubar, celfadeiras, carpideiras,
ratrizes, varlador de velocidade e
a sargamassas de cimento e cal hidráu- ceifados para alfoz, charruas para agri,
máquinas ara erfis
lica, pedreaulba, pro latos betuminosos culutura, cultivadores, debulhadores,
impermeabilizantes líquidos ou sob ou- destocadores, desentegraciores, esmagaI ndis.*Aa. Brasileira
Têrmo n.° 580.311. de 21-2-1463
tras formas para revestimentos e outros dores para a agricultura, escarrificadcs
CXivis Rodrigues da Costa
usos nas construções, pers :anas, placas res," enchovadeiras, facas para aiáqui:
São lIsss.
para pavimentação, peças ornamentais nas agricolas. ferradeiras, gadanhos
Classe 28.
de
cimento ou gesso para tptos e pare.. garras para arado, grades de -discos
Sacos plásticos de embalagem
das, papel para forrar casas, massas ou dentes, máquinas batedeiras para
anti-ruidos para , uso nas construções, agricultura, máquinas insetifugas, má.
Térmo n.° 580.316. de 21-..2-1963
BRASILEIRA
parqueies, portas, portões, 'pisos, so- quinsa vaporizadoras, máquinas :de
Mario Farnesi
. Urnas 13
leiras para portas, tijolos, tubos de con,- mungir. máquinas niveladoras de .terra.
te°
rara distinguir: Joalheria e artigos de
ereto. telhas, tacos, tubos de ventilação, máquinas perSuradoras para a agricul4
metais preciosos, semi-preciosos e suas
tanques de cimenta, vigas, vigamentos. tura, máquinas de plantar, motocharImitações usados como adornos, pedras
ZL‘k
‘40‘
vitrbs, venezianas
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
preciosas trebalhadas _e suas -Irmatções.'
roçar, de semear, para, sulfatar,
Brincos, pialsdras, broches. anéis. abo.
Termo a.. 580.316, de 21-2-1963
tosquir, de triturar, de" 'esfarelar terra,
enèóil
toaduras, alfinetes de gravatas, fivelas.
Armários Padronizados "AP" Ltda. para irrigação, para matar formigas e
braceletes. medalhas, berloques corren.
x55-# ,fk:45.
São Paulo
outros insetos, para burrifar e pulverites, estojos para icaas e argolas
zar desinfetantes, para f."..sdubar, •para
\f°‘
4Z' •
agitar e espalhar palha, para colher
Termo n, 580. 312, de 21-2-1963
Jeroaymo França Simões
algodão. para colher cereais, máquinas
São Paulo
amassadoras para fins agricolas, ,de
Minas Gerais
Classe 16
cortar árvores. para espalhar, para ta•
Para distinguir: Material para constru.
Indústria Brasileira pinar, máquinas combinadas para seção e decoração: argamassas, a gila,
.• mear e cuiturar. de desbastar, para taareia, azulejos. batentes, balaustres, blosilar, máquinas e moinhos para forraClasse 48
cos de cimento, blocos Para pavimenta..
Para distinguir artigos de toucador e gens, maquinas tosca d- ores, ordenadoCao,
calhas,
•
cimento;
cal,
cré,
chapas
Indústria Brasiteira
isolantes, caibros, caixilhqs. colunas. perfumarias , em geral: Almíscar. água ree mecânicos, raladores mecânicos, roClasse 1":
ehapas para coberturas caolss dágua. de 'beleza água fadai, água de lavanda los compressores para a agricultpra,
Amendoas, araruta. alpiste. avela. 'arrio caixas de,descarga para lixos . edifb, a- água de colônia, arminhos. água de sa c hadeiras, sem cadeiras. segadeiras.
ia aineisas azeite, astear, azeitonas ções premoldadas, estuque.
de., guina anua de rosas, á gua de cif aze- socadores de terra, to,sadores de graivela., atam, amendoim. 'alhos • balas »ase
Rox5nle, or-b•issas aqui is. em pó. ma, tratores agricolas, vá/vulaz para
rstgca$
+or.,'
Iombons, biscatos bolachas, batatas, rus, ¡risos, gesso grad,, i;. laudas, estru_ em pedras. para banho, brillisntinas
máquinas agrícolas

R"ODMAK

evema

Mercddo Central

Plastisul

OELFIN'S

_os ex,
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To-L' 580.333, de 21-2-19433 /
aguas de coloaia e de toilette, pó (de
— Fios e Tecido. Leáa.
arroz, comprimidos e em tablete,., tinturas para cabelo, dentifrício em pó.
São Paulo
liquido, concretos e em pasta sabões
ieniifricios, essencias, talco perfumado,
PRORROGAÇÃOJI
águas para cattelesametro da pele,
shainpoo liquida. ;C ou concreto, rdnicor e vigores para cabeia e pele depilatórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas. vernizes, tabletes, Japis, pastas, líquidos e esmaltes para limpesa
tia, unhas, aguas de quina sac'aets para
..,-----._
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
inciústr ita Brasileira
e em pó, prearados liquidos em pó e
romadas para evitar o suor, vaselina
aasse
perfumada sais para banho
Artefatos de raiou sob a forma de !tos*
• Classe 49
não incluidos em outras classe.
Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
Têrmo n.9 580.326, de 21-2-1963
Termo n9° 580.334, de 21-2-1963
passatempos, a saber: álbuns para reHotel Marabá Ltda.
Mousseline Indústria e Comércio S.A,
cortar
e
armar,
aviões,
automóveis,
Paraná
aros, argolas, bercinhos, bonecas, boneSão Paulo
cos, baralhos de cartas, bolas para
• clecred
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões•-cle brinquedo, bilhares, brinquedos mecánicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicas.
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, ca- cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
bogramas, cartazes impressos literais de para esporte, cartões para lôto, casi
propaganda, cheques, clichês, cartões nlaas. de brinquedo, casinhas de armar,
termoplásticos de identidade, etiquetas cadeiras de brinquedo, carteiras e enimpressas, escapulares, faturas, folhinhas velopes com Colhas para recortar e
impresA.s, notas promissórias, recibos, armar, calçados para • bonecos, cordas
• para pular,- clavinas para tiro ao alvo,
rótulo
copos de dados, caixinhas de nali,ea,
Termos ns. 580.327 à 580.332, de dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brinquedo, espingardas de
21-2-1963
vento, estaquinhas para jogar, enigmas
. Supermercados Peg-Pag S.A.
engenhos de guerra de brinquedo. ter•
Classe 36
São Paulo
rinhos de engomar, ferramentas para
Meias
crianças. tiguras de aves e animais,
Termo n.° 580.336, de 21-2-1963
figuras para lago de xadrez, fogões e
Aparelhos Elétricos Tonelux S.A.
fogão:Wios de liinquedos, 'cgos
futebol de Mesa, f 'beiras para espora,
Guanabara
ganchos - pa , a pesca, guisos para cridaças, ha - teres iu-iôs, iscas artificieis
para pava. jogos de damas jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para - esgrima
Classe 45
A Mais Bonita Loja da Cidade
Sementes e mudas para a agricultura, a para jogador de soco, máscaras carnavalescas,
mesas
de
bilhar.
de
campista,
Classes: 1 a 50
horticultura e a Moricultura: , flores
de 'roleta, de xadrez, mobílias de brimFrase de propaganda
naturais
quedo, miniaturas de utensílios domés
Classe 46
Termo n.° 580.337, de 21-2-1963
ticos, patins, patinetes, piões, petecas,
Alvejantes, amidos, anil, água de lava- planquetas para ginástica, peças de
Almeida Fernandes & Cia. Ltda.
deira, água sanitária, cera para soalhos. jogos de damas dominó e xadrez, peloRio de Janeiro
detergentes, esponja de aço, fósforos. tas, pianos e outros instrumentos musiIbrivia, lã de aço, pomadas para cal-- cais de brinquedo, pistolas de atirar
çados, palha de aço, preparados para flexas, papagaios de papel, panelinhas,
alir e limpar madeiras, vidros, metais quebra-cabeças em forma de armas,
e objetos, panos para polir e para lim- raquete, redes de pasca, redes para
peza, panos de esmeril e material abra. jogos, rodas de roletas, revólver de
Brasileira
eivo empregado na limpeza de metais e brinquedo, soldadinhos de chumbo, taobjetos, sabões em geral e saponáceos, boieiros para jogos._ tacos de bilhar.
Classe 43
velas e velas a base de estearina, tambores para crianças, tainburéus, Guaraná, gasosa, água tônica, água is»
sabOka em pó, em flocos, esponjas de tamboretes, tênis de mesa, trens e vias iterai artificial, xaropes para refreasse,
limpeza
férreas para brinquedos, varas para sucos e sumos de frutas, bebidas evoClasse 47
pesca, vagonetes e zepelins
mantes sem álcool, bebidas não
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Classe 50
alcoólicas e refrigerantes
Cêras para iluminação, combustíveis, Artigos não Inchados em quaisquer das
-Termo n.° 580.338, de 21-2-1963
fluidos de iluminação, gasolina, gorduclasses anteriores
Predi-Lar Escritório Imobiliário
ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifiPernambuco
cantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
Têrmo n.9 580.335, de 21-2-1963
lubrificantes, parafinas, petróleo refiPro-Plan PcblicIdade, S.A.
J-4~nado, querozene e turfa
Guanabara.
Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão .tm pasta e em barras, sabão em
5.. A.
bastões para barba cremes para u.
Pto -Man Pubbãciade
rosto e barbe, pinturas em liquido, pe
ou concretas para coloração dos labias,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções.
,pomadas fixadoras para bigode, cosmeNome Comercial
tico,: brilhantinas líquidas e concretas,

&saudou*, para faróia, para sinaleiros.
temo a.° 580.320, de 4-1963
m4r o o de qualquer formato, ampolas, tubos,
Levy S.A.,
itigiesa
almohilzes, copos. cadinhos, garra!as
Indústria
frascos, cubetas, hastes, caretas, graus;
Minas Gerais
mamadeiras, foonas para fornos, assadeiras, compoteiras, saladeiras, jardineiras, porta-joias, centro de mesas, paliteiros. jarros, cálices, chicaras, pratos,
tijelas. bandejas, pires, globos; licoreiros, vasos, serviços para refrescos,
taças, vasilhames mantegueiras; cápsulas, vidraças e pendentes
Classe 34
Tapetes, cortinas e panos pára assoatlhos e paredes, linóleos, oleados e encerados, alcatifas, capachos. cortinas,
estores e sanefas

Nome Comercial
termo n.° 580.321, de 21-24963
Sociedade Brasile& ade
Sobral
Lançamentos
São Paulo

Indústria Brasileirze
Classes: 16 e 33
Insígnia
Termo n.° 580.322, de 212-1-963
Pedregal Filmes Lda.
Guanabara

ti

PROCURK\
;DA iESOURO, SUPERETTE
Classe 42
Aguardente, afiz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; ;ema; genebra gengibirra;
gin, gingar; kirsch, kummeI; licores;
maarsquinhos; nectar; pipermttn,
abes; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky
Termo. n.°- 580:323, de 21-2-1963
Bar e Restaurante, Santa Lúcios Ltda.
Minas Gerais
.

'X

Classes: 41, 42 e 43
Título

Termos as. 580.324 à 580.325, de
21-2-1963
Mobi/I Decorações Representaçnsaa
Limitada
Rio de Janeiro

MOBIL1
usIDUSTRIA BRASWERA

Classe 14
Para distinguir: Lentes de vidro comum
,parn óculos para prootots, para ma-

Indústria Brasileira

fe-TONELUX

n.

rirepsuinhas
Industria

PREÇO DO NUMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Classe 50
Artigoa da clame

