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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 21 de maio de 1963
Notificação
Uma vez. decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 .da Lei
ia.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais dez aias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixa
mencionados a comparecer a este Departamento a fim, cie efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição doe respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias - na
forma do parágrafo único do artigo 134
do Código da Propriedade Industrial.
Res tauração de modelo industrial
N.° 128.618 - Um novo tipo de
tanque para lavar roupa - Antônio
Truvilho Perca e Angelo D. Pavan Concedo a restauração do processo.
Desistencia de processo

nell

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Dia 21 de maio de 19.63
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048 do 29 de dezembro de 1961
e mais dez dias - para eventuais juntadas do recursos, e 'do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certalcacks
dentro do prazo do sessenta dias - na
forma do parágrafo único do artigo 134
do Código da Propriedade Industrial.
MARCA DEFERIDA

N.° 146.020 - Vitaletas - Instituto Médico Industrial de Aplicações
Scientíficas Imlas Ltda. - Classe 41.
_N.° 147.988 - Vitaletas - InstiOtto Tamm Brandão (declara a de- tuto Médico Industrial de Aplicações
sistência do reirmo 103.897 privilégio Scientificas Imias Ltda. - Classe 3.
da invenção para "ieperfeiçoamentos
DIVERSOS
em prensa moldadora para material
fundido" - Anote-se a desistência e
N.° 373.263 - José Elias Buchararquive-se o processo.
les Filho - Mantenho o despacho.
Houve modificação substanciai do cliExigência
chê original de sorte que não será possível admitir o prosseguimento do proN.° 1.30.816 - Irmãos Yadoya
Fundição e Mecânica - Tome conhe- cesso com marca difere'este daquela
cimento do perecer contrário do Dire- que foi depositada.
tor da Div. do Patentes.
Reconsideração de detpacho
DIVERSOS
Philips'Gloeilampenfabrieken
N. '1.
e Aktiebolaget Electrolux (Recorrendo
N. o 103.883 - Francisco de Paula
do despacho que deferiu o termo
Nunes de Souza Arquive-se o pro- 190.689 marca Metalux de Galeria
cesso.
Silvestre Comércio e Indústria de MaN.° 118.580 - Cimento Erelite Li. terial Elétrico Ltda.) - Te.ndo em
vista o recurso interpçsto, e considemande - Arquive-se o processo.
rando o parecer da Divisão de Marcas,
N.° 135.637 - Gerino Guimarães
resolvo, na forma da lei reconsiderar
- Arquive-se o processo,
o despacho que mandou registrar a preN.° 138.180 - Armando Binde - sente marca para o efeito de indeferir
kequive-se o processo.
o Pedido com base no art. 95 n.° 17
RECONSIDERAÇÃO DE
do código.
DESPACHO
Furbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm Melster Lucius Bruning
Comercial Bonnin Sociedade Anôni- (No pedido de reconsideração de desma (recorrendo do despacho que in- pacho que prorrogou a marca Nevraldeferiu o termo 83.965 privilégio de gine termo 487.362 de Bial FarinaInvenção) - Tendo em vista o re- ceutica Ltda.) - Nada há que defemara° interposto, e considerando os rir no pedido de reconsideração de
novos laudos técnicos resolvo na for- despacho que além de não/ ter o mesda lei reconsiderar o despacho que mo fundamento legal, representa um
aferiu
o presente pedido para efei- expediente meramente protelatório. A
p
ke (Is conceder a patente requerida.
manca renovando e caracterisa, tão

só, pelo nome Nevralgina. Os demais
elementos, era de natureza mutável,
sujeitos a variaçoes fora, portanto, da
área, dos direitos reivindicados. A própria lei admite e permite essas alterações (art. 137, do Código). Por outr.> lado, do despacho que auto sisa a
prorrogação não cabe nem recureo,
nem oposição (art. 140 do Código).
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
Rio, 21 do maio de 1963
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto -"peee artigo 14 da Lei
n.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais dez aias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nennuns interessado
ficam notificados os requerentes abaixo menc:onados a comparecer a este
Departamento a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final concernente
a expedição dos respectivos certificados dentro do prezo de sessenta dias
- na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.
Privilégio e invenção deferido
N.° 58.760 - Dispositivo de fechamento de vasos - Rudolf Valtl,
N.° 61.433 - Aperfeiçoamento em
engrenagem de mudança de velocidades
com embreagem hidráulica própria
p sincipalmente para veículos automotores - Daimler-Bens Alstiengesellschaft.
N. 0 63.327 - NU° acendedor para
fogões a gás - Nicolas Zissis Markris.
N.° 66.960 - Recipiente conta
gotas - Enrique Frederico Carlos
K'pp.
N.° 80.344 - Torre para torno
paralelo - Sedo Simeone,
N.° 109.391 - Uma tampa metálica rosqueada inviolável para frascas
e recipientes em geral' - Sebastião
Siassi.
N.° 112.166 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a combinações de lâmpadas e receptáculos - N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieltetn,
N.° 90.123 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a fono-difusores (Ga'ainetas acústicos) conjugados a alto :falantes para reprodução de som de alta
qualidade - Edmundo Vidal.
I

N. 0 102.525 - Instalação geradora
de turbina - The Standard Motor
Company Limited.
N.° 103.037 - Chave mestra soletro
automática -- Wilmar Silva.
N.° 105.988 - Apodei eamentos
em extrud:dores para realizar o avanço a laminação a filtração a romogenie
zação e operações semelhantes - Sele
vic Indústria Delle Materie Plastiche
S.P.A.
N.° 105.735 - Máquina operatria
_ Hans Deckel e Friedrich Wilhclm
Deckel.
N.° 106.779 - Processo de reforçar e soldar rec:pientes de configuração toro:dal ou esp:ra'ada - Dominion Bridge Company Limited.
N.° 196.780 - Um instrumento
eletrônico para determinação de longitude e latitude baseado nas propriedades dos giroscopios - Aldo Alvim de
Rezende Chaves.
N. o 106.834 - Aperfeiç,lamento
em dispos:tivo indicador visual neral Electric Company.
N.° 106.835 - Aperfeiçoamento
em unidade de superfície de aquecimento elétrico - General Electric
Company.
N.° 108.340 - Nôvo dispositivo
gerador de fôrça - Joaquim Barbosa
Junior,
N.°108.504 Nôvo produto industrial cons:stcnte em um aparelho
de projeção - Talleres Electrometaliirgices y Plásticos Sociedade Anônima
Com. Ind. y Finan.
N.° 108.568 - Aperfeiçoamento cm
cartucho fonográfico estereofônico General Electric Company,
N.° 108.569 - Aperfeiçoamento
em agulha de cartucho fonográfico General Electric Company.
N. o 108.935 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a dispositivos de trensdução destinados a gravação ou expio.
ração de pistas de gravação em forma
de sulco - N. V, Philips' Gloeilantpenfabrieken.
N.° 108.954 - Construção de pneus
máticos - The B. F. Goodrich Company.
N.° 104.954 - Aperfeiçoamento.
eia aperelhos de precipitação eletrostática - Philco Corporation.
N.° 109.116 - Mim de papel seus
sivel a luz adaptada pare a reprodução
eletrofotográfica de imagens - Th.
Plastic Coating Corporation,
N.° 109.300 - Aperfeiçoamentos
introduzidos em fornos dos fogões •-•
Fundição Brasil S.A.
N.' 109.873 - Processo de encala.
sular elementos de circuito - Westera
Electric Company Incorporated.
N. o 110.424 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a porta-eletrodoe -st
MetalKrgica Siluem Ltda.
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As Repartições Publicas
- As átepariições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais renCoVadas até 28 de
destinado- 4 vublicacão - nos
DEPARTAMENTO (DE IMPRENSA NACKMAL
fevereiro
de cada ano e às
as
Jornais, diariamente, até
OtAILTOR • OKRAL
iniciadas, em qualquer época,
15 horas,- exceto ao: sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até
- A fim de possibilitar a reCOM" MO emenseena oa •u~.~.4a.
e*.aare aa mos X* fla naua4ao
11,30 horas.
messa
de valores acompanhaFLORIANO
OU4MARÁL8
MURLO
FERREIRA
ALVES
- Ás reclamações pertinendos
de
oeclarecimentos quanto
MC á matéria retribuiria, nos
à
soa
aplicação,
solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, deasem
as
interessados
prefeirGÇÃO IIIè
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
~irasas gineildhe45fflues ei 11111~4~ asOMparlYININSMO
crito, à Seção de Redação, das
Cf
l
~4,411.114
Propri.dedo Induartrlad ei Iffin44,4*
postal, emitidos a favor do
* és 17,30 horas. its máximo
*o lintilmalrhe twornérellow
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a salda dos
imprime rr yofieinaiselo Dope:temente ele Imersa)** NecItesed
1 de imprensa Nacional.
órgãos «leiais.
.11."••••n•n•
- Os suplementos às edi- Os originais deverão ser
- gies das órgãos oficiais rd se
ASSINAT(MAS dactilografados easdenticados,
.
fornecexão aos assinantes que
- ressalvadas, por quem de *Si- tiEtNalnõtlki E PálalTICvLA1K1
FIINCSIOIN ANOS
í os solicitaram no alo da assi•
reito, rasuras e emendas.
rufiara.
Capitais Interior:
Copilo e Interior:
Excetuadas 68 "Ir° ° Semestre . . . Cr$ 800,08 S.rineWre . . . Cr$
t50,00 - O funcionário público feexterior,
que serão sempre
a. . . . .
i
mo
jx)
Ano
deral, para fazer jus ao desCr
Ano.
C4
MODO
anuais, as assin
aturas podprconto indicAdo, _deverá provar
Ezterior:
Earterier:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição RO ato da assi.
ra, por seis meses ou um ano. Ano
. „ Cr$ 1.000,00 notara. Cr; 1.388,00 Ano . .
- As assinaturas vencidas
•nnnn••n•nnn•nn•.
O custo de cada exemplar
poderão ser suspensa, sem parte supericir do enderéço vão continuidade no recebünento atrasado dos órgãos. oficiais
impressos a número do talo dos jornais, devem os 'CLUilian-1 será, na venda avulsa. acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e . o ano em les providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
.
renovação com antecedência' ano; e de Cr; 1,00, por ano
a verificação do prazo de vali- que fladard.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.
dade
suas assimilaras. na

EXPEDIENTE

N.° 110.691 - Terminai Volante ção - Wagner Electric Corporation.
14.° 117.904 - Dispositivo tempa-s NP 101.058 - Conversão blulégk.
N.° 114.832 - Aparelho para o rizacior
McGraw-Edison Coeneeny. oa de .5A(11A)-de-bidro-tetraciefinai
para ligoção de fios ' elétricos - Eduestudo das variações de tensão ras N.° 118.032 . - Velocímetro 'regis- em antibióticos de largo espectro ardo Bonetti.
N.° 111.855 - Sistemas de armar redes de Ca:aspa:1e e de distribuição.' trador para veiculas motorizndos
American Cyanemicl Company.
dicionedo - Borg-Wamw Corporation. de energia elétrica - Electricite de' nenzle Apparate G.M.B.FI.
N.° 1e9.512 - Origiaal disposição
N.° 111.857 - Bomba meeidora France Serv:ce National.,
N.° 118.072 - Circuito de relógio na montagem de televisores, rádios na
- Modesto Pratolongo e Charlei N.° 114.954 - Aperfeiçoamentos elétrico - Rádio Coeparation Of Aruá- ceptorea, amplificadores de alta fida
em ora relativos a plugs - João Jorge.I rica.
Kens.
lidzde e similares - Luigi
N.° 111.569 - Uru fixador aperfei- N. 0 114.98.5 - Aperfeiçoamentos N.° 118.142 - Arranjo de circuito NP 110.381 - Prepnreção de co.
çoado de cabo de bateria - Donato em ou relativos a máquinas separado- para o estabelecimento de pontes nu-1 parmeros aditivos para óleos deter.,
' rae de cóses - R. W. Crunson (Se- ma instalação telefônica automática gentes por adição retardada de copoliD'Apolito.
N.° 112.031 - Aperfeiçoamentos da) Ltc-a,
rnero nitrogenado - Rohm 8s Haat
que trabalhe com seletores do 'tipo de Company.
em ou relativos a conversores de vol- N.° 115.021 - Pilha galvánica com travessa
Telefonaktiebolaget
L.M.
tagem de transistor - N. V. Philips' electrolito prcferentemente alcalina - Ericsson.
Na° 110.707 - Processo para pra
Pertrix-Union G.M.B.H.
Gloeilair_penfabrieken.
dução
fios - Unta Usines Elec
• triques de
Modelo de utilidade deferido
N• o 112.257 - Aparelho de centra- N.° 115.164 - Aperfeiçoamentos
et Chimiques Société Arsony'le de tempo - Zapparoli Serena S.A. era dispositivos de centróle termostoti67.485 - Roda sobressalente me.
coo - Robertshaw-Fultoa Controls deN.°
Indústria e Comércio.
N.° 114.508 - Pneumático sem
automóvel
para
casos
de
emergênN.° 112.318 - Aperf decimo:lento Cornpany.
câmera de ar - Elyo Paniago Vilela
cia - Homem Bellintani.
em motor linear - 'General Electric N.° 11.5.164 - Aperfeiçoamentos N.° 109.017 - Nava tipo de anteN.° 110.070 - Aperfeiçoamentos
em dispositivos de contaste terraostáti- na em paralelo de anexação _ Arman- em válvulas em geral, particulermenCompany.
N.° 112.344 - Aperfeiçoamento co Robeatslaaw-Fulton Controla do Sc5zaidt Gonçalves.
te válvula para injeção de combusem método de fabricação de unidades Company.
terna - Caterpiller Tractor Co.
N.°
112.056
Una
modelo
de
elétricas de aquecimento revestidas - N.° 115.284 - Aperfeiçoamento exaustor a pistão para ventosas com eiveis em motores de combustão
General Electric Company.
em dispositivo indutor e método para válvulas de retenção da sucção 111.233 - Dispositivo para
N.° 111.233
N.° 112.345 - Aperfeiçoamento formar o mesmo - General Electric Turma
deslocar lateralmente vegetais colocaWataniu-e.
Company.
em circuito eintonizador - General
dos no chão - C. Ven Der Lely
N.0 112.519 - Dispositivo asso- N. V.
N.° 115.431 o- Máquina de contaElectric Company.
N.° 112.365 - Aperfeiçoamentos bilidade - The National Casa Regia- ciado a rádio e despertador - OsvalN.° 114.844 - Produto de Leite
do Jesus Xtivier Marques.
em dispositivos termoestaticos de con- ter Company.
e respectivo _processo - 'The Borden
N.° 115.571 - Aperfençoatnentos N.° 114.263 - Um ruivo 'tipa de Company.
rrôle Robertsbaw-Fulton Controle
Company. e
em ou relativos a aparelhos destinados acendedor de Mgr) com funcionamento
NP 115.413 - Aperfeiçoamentos
N.° 112.373 - Quadro indicador - a receber sinais capazes de assumir a pilha - Sinal Misina.
em e relativos a armações conversíum número infinito de valores - N.
Gilberto Durão Coelho.
N.° 114.951 - Nevo modelo de veis para teados e barracas - João
N.° 112.463 - Aperfeiçoamentos V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
interruptor monobloco - Herbert Paulo Araujo.
N.° 116.700 - Movo sistema mecâ- Stefan F. W. Bez Chlleba.
em ou relativos a circuitos de produ" utilidade deferido reputii° de voltagem em "Dente-de serra.' nico de registro e apuração de votos
N.° 117.569 - Nova disposição Modelo
blicado por ter (saldo cem incorreções
- N. V. Philips' Gloellampenfabri- em 'eleições - Roque Maitino.
lativa a motores elétricos conjugados
N .° 116.918 - Aperfeiçcamentos construtiva em ou relativa em cru ineken,
NP' 109.444 - Nrivo modelo de
N.° 112.464 - Aperfeiçoamentos no sistema de contacto e proteção de cem bombas iddráulicas - Lorenzo balcão para auto-serviço - S. A.
Industrial Irmãos Levar.
em ou relativos a arranjos de circuito velas - Roberto Heise Lima e Cáreio Lorenzetti.
Junqueira..
mira a produção de uma voltagens ena P.marante
Privilgn
fa
de
Invenção
Deferido
em
Modelo
loduataial Deferido Republi-.
N.° 117.530 - Aperfeiçoamentos
forma de 5 - N. V, Philips GloeiFace do Laudo Mídico
cado-por Terem Saldo oom Incorre.
em ou relacionados com ferramentas
lampenfabriekep.
Tare Andeis Ljungberg. (Republicado , por terem saído com
es
N.° 112.465 - Aperfeiçoamentos de medição
incorreções) .
N.° 117.580 - Aiserfeiçoamentos
N.° 99.423,-, Interruptor Automáeus ou relativos a circuitos que proN.° 99.811 ---. APerfeiçoamento tico centrifugo para partida de motor
erp- ou' relativos a' circuitos de elncroduzem voltagens "Dente de serra"
V. Philips' Gloeilampenfabríaken., nização • de aeciladores de .relaxação
P1. V.
Inclástries Breern quadro de comando - General elétrico monofásiteri
Gloeilampenfabrieken. Electric Company., , n
N.° 114.813 e- Dispositivo de ,frice N. V.,.
,
i 'a fichai' Eletrarriefaliirgicaz Sa A.

Têrça-feirá 28

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

N.o, 138.558 - Nova e original
N.° 140.088 - João Carvalho configuração aplicada a globos para Cumpra • exigência.
k
plafoniers
Dominici, Iluminação
N.° 121.930 - American Cyana•Moderna S. A.
mid Company - Cumpra a exigência.
N.° 121.753 - Rupert Fritzmeier
~dl° de Utilidade Indeferido •
- Cumpra a exigência.
- N.° 112.208 -- Novas disposições
N.° 121.731 - Stamicarbon N.V.
• construtivas em protetor para para- - Cumpra a exigência.
choques de veiculo, em geral - Me.
N.° 121.569 - Farbenfabriken
cênica Industrial Estampotec Ltda.
Bayer Akteingesellschaft - Cumpra
a exigência.
Exig4nciaa
N.° 121.566 - General Mills
N.° 117.742 - Ramon Ventos
- Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 120.931 - Société des Usines
N.° 138.741 - narra Otto Schops Chimiques Rhône-Poulenc - Cumpra
• Bernd Kurt Haseloff - Cumpra a a exigência.
exigência.
N.° 120.820 - The Dow Chemical
N.° 138.760 - Taketaro Igarashi Company - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 121.779 - Ciba Société AnoN.° 138.760 - Taketaro Igarashi nyme - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 118.198 - Malharia A OrigiN.° 114.108 - Gebruder Bujler nal Ltda. - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 133.742 - Hermorino Limited
N.° 116.204 - Comialon de Fo- - Cumpra a exigência.
mento Nacional - Cumpra a exigemN.° 135.945 - Indústria Odonto16eia.
gica Evang Ltda. - Cumpra a exiN.° 64.602 - Luigi Papaiz • Gio- gência.
vanni Brunetta - Cumpra a exigên- exaro N.° 135.970 - Compagnie
cia.
Generais d'Electro-Ceramique - N.° 106.042 - Usu Werke Akti- Cumpra a exigência.
•ngesellschaft e Falis Wankel -N.° 136.104 - Herbert HuttenCumpra a exigência.
N.° 106.833 - General Electric rauch - Cumpra a exigência.
N.° 137.930 - Panagiotos Nicolas
CoMpany - Cumpra a exigência.
N.° 106.840 - Otto Heinrich Dra- Chalkias - Cumpra a exigência. N.° 137.936 - Jose Amado dá Ligar - Cumpra a exigência.
Halske vramento'Rocha - Cumpra a exigênN.° 110.598 - Siemens
Aktiengesellschaft - Cumpra a exi- cia.
N.° 137.960 - Estamparia Monte
gência.
•
N.° 111.414 - Johns-Manville Berico Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 137.961 - Henrique Gerardo
Corporation - Cumpra a exigência.
N.° 111.633 - Esso Research and Martin Caba e Manoel Mudei FerEngineering Company - Cumpra a nandez - Cumpra e exigência.
N.° 137.963 - Nagao Ebe e Hideexigência.
N.° 111.637 - Pery Barbosa - hiko Ando - Cumpra a exigência.
N.° 137.978 - Aristeu Catto Cumpra a exigência.
N.° 111.672 - Banco Incorporated Cumpra a exigência.
N.0 138.272 - Angelo Nenith - Cumpra a elcigência.
Cumpra a exigência.
14.0 111.676 -- Pablo jokl
Koheiji Adachi N.° 138.276
Cumpra a exigência.
N.° • 112.439 - General Electric Cumpra a exigência.
N.° 138.279 - Produtos AlimentíCompany - Cumpra a exigência.
N.° 112.653 - Pontas Schelble cios Kis Ltda. - Cumpra a exigência.
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 0 138.286 - Metalúrgica Valiam
N.° 112.695 - Siemens 8s Halske
Aktiengesellschaft - Cumpra a exi- Ind. tis Com. Ltda. - Cumpra a exigência.
gência.
N.° 138.289 - Zulmira Rolirn
N.° 112.778 - Carlos Jorge KersMendonça - Cumpra e exigência.
chner - Cumpra a exigência.
N.° 138.313 - Union Carbide CorN.° 112.790 - Société Grata-Ele..
poration - Cumpra a exigência.
tric - Cumpra a exigência.
N. 0 138.314 - Olin Mathieson
N.° 112.826 - Engenharia Comereia • Indústria °comina Ltda. - Cum- Chemical Corporation - Cumpra a
exigência.
pra a exigência.
N.° 138,326 - Simplicity EngeN.° 112.978 - Ebauches S. A. neering Company - Cumpra a oxiCumpra a exigência.
N.° 113.199 - ?bile° Rádio e Te- genei°.
levisão S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 138.349 - Olin Mathieson
NP 115.173 - General Electric Chemical Corporation - Cumpra a
Company - Cumpra a exigência.
exigência.
N. o 116.261 - Minnesota Mining
N. o 138.362 - Morten Lassenand Manufacturing Company - Cum.. Nielsen - Cumpra a exigência.
pra a exigência.
N.° 138.531 - Sperry Rand CorN.0 116.746 - National Research poration - Cumpra a exigência.
Development Corporation - Cumpra a
N.° 138.822 - Monsanto Chemiexigência.
cal Company - Cumpra a exigência.
N. o 116.747 - Natienal Research
N.° 138.849 - F. Hoffman - La
Development Corporation - Cumpra a Roche as Cie. Société Anonyrne exigência.
Cumpra a exigência.
N.° 116.772 - Amp Incorp. Orated
N.° 138.857 - Shell International
- Cumpra a exigência.
Research Maatachappij N.V. N.° 120.497 - João Emenesio Pinto Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N.° 140.122 - MD Engenharia
N.° 122.684 - Jullus Strassburger Mecênica Equipamentos de Escritório
- Cumpra a exigência.
S. A. -- Cumpra a exigência.
N.° 122.834 - Jeronymo Ricardo de
N.° 140.123 - Ivonne Bittencourt
Mattos - Cumpra a exigência.
Cuiha Brito - Cumpra a exigência.
NP 125.532 - Angelo Lima N.O 140.124 - Abrabam Saiomon
Cumpra a exigência.
Politanski
Wladimir ICretchetoff
N.° 136.080 - João doa Santos - Juor
l'
e Domingo' elonçalvee
, dumpra a exigência.
--"SLgosintwa a exigência.
•

•

N.° 140.125 - Aoraham Salomon
PolitanS i • - Wladimir Kretchetoff
Junior • Domingos Gonçalves Cumpra a exigência.
N.° 140.126 - Feiez Saba, AbrabanaSalomon Politanski - Cumpra
a exigência.
N.° 140.127
Spozati Montanari
8s Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 140.128 - Choji Ishibashl Cumpra a exigência.
N.° 1-40.129
Gercy Batiata doa
Reis - Cumpra a exigência.
N.° 140.130 - Januario Silvestre
Tramonte - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL DE
PATENTES
•

EXIGÊNCIAS

Dia 21 de maio de 1963
Produtos Dr. Scholl para os Pés
S. A. - (opoente do termo número 142.825) - Satisfaça exigência.
N.° 104.112 - M. B. Indústria
e Comércio de Bijouteria Ltda. Satisfaça exigência,
N.° 116.964 - F. Hoffmann La
Rocha Cie Societe Anonyme Satisfaça exigência.
N.° 116.965 - P. Hoffmann La
Rocha &Cie Societe Anonyme Satisfaça exigência.
N.° 118.640 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft - Satisfaça
exigência.
N.° 130.886 - Osvaldo Silveira
- Satisfaça exigência,
.
N.° 136.545 - Celestino Melis
Junior - Satisfaça exigência.
N.° 136.611 - Horace W. Gearde - Satisfaça exigência.
N.° 136.850 - International Mac
Gregor Organization IMO Sociedade Anônima de Mónaco - Satisfaça exigência.
N.° 137.260 •-. Talon Inc.. Satisfaça exigência.
N.° 138.209 - Antonio Llâreda
Vila - Satisfaça exigência.
N.° 138.214 - The National Cash
Registar Co - 'Satisfaça exigência.
• N.° 138.215 - International Business Machines Corp - Satisfaça exigência.
• N.° 138.216 - Benson C. Brainard - Satisfaça exigência.
N.° 138.271 - Indústria Mecânica
Senutna Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 138.274 - Cavu Eletro Eletrônica Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 138.277 - Izael Sinem
Saa
tisfaça exigência.
N.° 138.280 - Alberto Carvalho
- Satisfaça exigência.
N.° 138.285 - Martiniano Rinealdi
- Satisfaça exigência.
N.° 138.287 - Theodorus Ilemri•
cus Borst - Satisfaça exigência.
N.° 138.288 - Hilda Quelho Satisfaça exigência.
N.° 138.834 - 188.835 138.836 - 138.837 -- Panorama
Propaganda Editora e Distribuidora
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 138.838 - Panorama Propaganda Editora e Distribuidora Ltd',
- Satisfaça exigência.
•

M\aio de -1963 1831

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
• •
PESQUISAS
Notificação

Dia 21 de maio de 1963
Uma voz decorrido o prazo de ree
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais de*
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a este De.
.partamento a fins de efetuarem o pe.
gamento da taxa final concernente a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias -.
na forma do parágrafo único do adia
go 134 do Código da Propriedade Industriei.
MARCAS DEFERIDAS
N.° 328.332
Emblemática The Osborn Manufacturing Co
cl. 6. (excluindo-te seções e partes
de tais escOvas).
N.° 340.706 - Cia. J. M. S.
Industrial - cl. 11 - J. M. S.
N.° 341.212 - Agril ( -- Abril
Ltda. Representações, Comércio e Industrialização de Produtos Agrícolas
- cl. 7.
•--N.° 351.133 - Karokraft - Cia.
Franco Brasileira de Papel - cl. 38
- (excluindo-se a referênci aa marca gen&rica).
N.° 403.218 - Mat
Alvaro
Atahualpa Cardoso Ojeda - cl. 41.
N.° 403.244 - Sifac - Sifac Soc.
Internacional de Fabricação de Aparelhos de Contrôle Ltda. - cl. 8
- (considerando-se excluídas da rel.
t
vindicação as expressões ou apresena
N.° 405.147 - Rosimon - Labs.
Farmacêuticos Espasil S. A. - cl.
3.
N.° 405.556 - Bronquivea
Boa
tira ao Veado d'Ouro Ltda. - cl. 3.
N.° 405.613 - Microsupos - An.
tonio Gallardo S. A. - cl. 3.
N.° 405.6611 Nev Jet - B. T.
Babbitt Indústria Química S. A. --a
el. 1.
N.° 405.918 - Minorusato - Auto Importadora) Minorusato Ltda. -.
cl. 21.
N.° 405.922 - Bucalo - Comercial, Industrial e Agrícola BucalemLia
mitada - CI. 4.
N.° 350.893 - Caninha Marlene
- Ind. e C,,mercio de Bebidas Mo.
messo Ltda. - cl. 42 (com os
exemplares de fls. 9-11).
N.0 405.962 - Rock - Fábrica
de Cigarros Sudan S. A. - cl. 44.
V.° 405.964 - Rock N. Roll
4
Fábrica
de Cigarros Sudan S. A. cl.
N.° 405.965 - De Villa - Fab.
de Cigarros Sudan S. A. - cl. 44.
INSIGNIA DEFERIDA
N): 343.796 - Saci -- Serviços
de Administração e Corretagem da
Imóveis S. A. Saci - ci. 33 (art.
114
N.° 405.570 - ARF Publicidade
Ltda. - cl. 33 (art.. 114).
•NOME CIVIL DEFERIDO

N.° 138.855 - Indústrias Plásticas
N.° 379.151 - Centro Espiritai
Ramos S. A. -- Satisfaça exigência. São João da Mata - Centro Esp.
NI° 142.963 - Unilever - N. V. rita São João da Mata - (art. 109.

!".tW419a

1 a.°

4).

•

•
-
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TITULO DE ESTABELE.C.i-,,
MENTO DEFERIDO
N.° 405.905 - Bazar Cira4rdo•
Antonio da Silva es Filhos Ltda. el. 16 (art. 117 n.° 1).
EXIGÊNCIAS
N.° 398.353 - Construtora Beifixo Ltda. - Satisfaça exigência e
prossiga-se conto indicado pela seção.
NP 438.543 - Pedro Pinto de
Mota Lima - Satisfaça exigência.
N.° 438.543 - 438.544 - Pedro
Pinto de Mota Lima - Satisfaça exigência.
NP 344.919 - Dr. Bani Lano
Pujanski - Satisfaça exigência:
DIVERSOS
• N.° 347.993 - Otto Augusto de

Lima lis Cia. Ltda. - Prossiga-se
com os novos exemplares.
• N .° 396.949 - Fiação e Torção
de Seda Duartina Ltda. - Prossiga-se com os novos exemplares.
N.° 397.064 - Ouro Max Ltda.
- Prossiga-Se com os novos exemplares.
N.° 397.195 - Imobiliária Sirob
Ltda. - Prossiga-se com os novos
exemplares.
NP 397.198 - Nica Colonização,
Agricultura o Turismo para a América do Sul Ltda. - Prossiga-se com
os exemplares.
N.0 397.474 . - Vulcan Artefatos
de Borracha S. A. - Prossiga-se na
clas:.e 1.
N.° 397.77 I- Ariyoshi Takr.gi Prossiga-se com os exemplares considerando es artigos reivindicados como artefatos do metal.
N.° 398.127 - Visão Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Prossiga-s ecom os novos exemplares.
N.° 398.149 - Expresso São Jor'go Ltda. -. Prossiga-se com os novos exemplares.
N.° 398.790 - Bar Restaurante e
Pizzaria.Rivoli Ltda. - Prossiga-se
com os novos exemplares.
N.° 399.147 - Walter Corrêa de
Toledo - Prossiga-se com os novos
exemplares incluindo-se também e
classe 33.
N.° 399.372 - Boaventura de
Carvalho 8s Cia. Ltda. - Prossigase com os novos 'exemplares. N.° 399.934 - Consórcio Territorial e Agrícola de Investimentos Cotai Ltda. - Prossiga-se com os novos exemplares.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXAME FORMAL Dt MARCAS
EXIGÊNCIAS

•

• Dia 20 de maio de 1963
N.° 207.477 - C. G. S. Empreendimentos Administração S. A.. Satisfaça exigência.
! N.° 315.121 - S. Wolff - Satisfaça exigência.
1 N.° 320.938 . - Solonico S. A.
Indústria e Comércio - Satisfaaç
exigência.
N.° 321:507 • Cia. Empreendi'mentos, Administração e Investimentos - IBEC - Satisfaça exigência.
N.° 356.702. - Jussara S. A. Ind.
• Com. a- Satisfaça exigência.
; NP 373.798 - Lab. ' Leite Rosas
B. A. - Satisfaça exigência.
1 NP 396.700 a- MonteéRtini Socieia Generale per L'Induritria Minera-

Iria e Chimiest - Satisfaça exiatta-

t5
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N.° 423.680 - 423.681 - Bailar
S. A. Laboratórios Farmacêuticos -•
Satisfaça exigência. -N.° 423.682 - Farmácia • Drogaria 7 de Abril Ltda. - Satisfaça
exigência.
NP 423.683 - Instituto Nacional
do Quimioterapia Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 423.701 - Cia. Industrial de
Alhandra SARL - Satiefaça exigência. -

N.° '423.793 - Vega Comércio
Representações Ltda.
Satisfaça
exigência.
• N.° 423.799 - Agência de 'Feris..
mo Simpatia Ltda. - Satisfaça ext.
gência.
N.° 423.804 - Comercial ea'Im.
portadora Ibirapuera Ltda. - gatas-.
faça exigência.
••
NP 423.805 - Tabaferr Cons..
trutora, Imobiliária Ltda. - Sada.
faça exigência.
NP 423.808 - A' Soc. UniversiNP 423.704 - 423.705 - Cia.
Industrial de Alhandra SARE - Sa- tária de Ensino Superior e Cultura
- Satisfaça exigência.
tisfaça exigência.
N.° 423.809 - Soc. Universitária
N.° 423.706 - Confecções de
Roupas Cruzeiro do Sul Ltda. - de Ensino Superior e Cultura -!-;,
SUESCB - Satisfaça exigência.
•
Satisfaça exigência.
, NP 423.810 - Brekel Comercial
NP 423.707 - Adolpho COutinho
Importadora
Ltda. - Satisfaça exia,
- Satisfaça exigência.
N.° 423.708 - Pelopidas Guima- gência.
NP 423.816 - M. Gales - Sarães Brandão Gracindo - Satisfaça
tisfaça exigência.
exigência.
N.° 423.817 - Instituto de Trata.
N.°-423.720 - S. A. Mercantil
e Industrial Abretex -- Satisfaça matologia e Cirurgia - Satisfaça arda
gência.
exigência.
N.° 423.723 - Editora dos Advo- • N.° 423.818 - Cima Representa..
gados Ltda. - Satisfaça exigência. ções Ltda. - Satisfaç aexigência.
N.° 423.819 a-. Eugenio Blanc n••I
N.° 423.755 - Edições O Crisol Satisfaça
exigência.
.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 423.821 - Cia. de Automóvel.
NP 423.758 - Arlindo Fresco "de
.M. de Carvalho - Satisfaça exia
Medeiros as Cia. Ltda. - Satisfaça
gancia.
exigência.
NP 423.822 - Mecânica Paulista
NP 423.760 - Creações, Adornos
e Decorações Estéticas Ltda. - Sa- S. A. - Satisfaça exigência.
N.° 423.832 - 423.833 - Institisfaça 'exigência.
- tuição Maria de Nazarcalt ,
,SatisN.° 423.761 - Indústria de Cal- faça • exigência.
deiras Papar Ltda. ,- Satisfaça exiN.° 423.839 .-. Jur) Indústria d
gência.
Comércio Ltda. - Satisfaça exigem.,
N.° 423.769 - Irmios Berafica - cia.
Satisfaça exigência.. a
N.9 423.840 - hidrataria Fixaforma
Calçados Ltda. - Satisfaça exiN.° 423.774 - 423.775 - „.. para
gência.
423.776 - 423.777 - 423.778 N.9 423.842 - Concentra Comércioa
423.779 - 423.780 - 423.781 - e Importação Ltda. - Satisfaça ui.
Indústrias Metalúrgicas Rocco Ltda. Onda.
•
- Satisfaça exigência._
N.9 423.844 -% Neiva Gonçalves &
Cia: Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 423.847 - Sucos Caxanga In.
dústria e Comércio Ltda. - Satisa
faça exigência.
N.9 423.847 - Sucos Caxanga
düstaaa e Comércio Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 423.852 - Aureo Greenhaigh
Lins - Satisfaça exigência.
af:9 - 423.853 - Magne.sita S.A.
Sat'sfaça exigênciai
N.9 423.854 - Remais Fabrizzi *
Satisfaça exigência.
•
/4.9 423.864 - Abdan Ablacat do
VOLUME!. Amaral - Satisfaça exigência.
NP 423.868 - Lab. Euterápico Nacional S.A. - Satisfaça exigência.
ATOS DO-PODER LEGISLATIVO
N. 9423.869 - Produtoe Culinário
Leis de laneis° a março
Kilanches Ltda. - • Satistaça ext..
gérnia.
Divulnação n9 889,
N. 423.870 - Panificadora Vita
•
Matilde Ltda. - Satisfaça exigência.
Preço-: Cr$ 400,00
N.9 423.873Produtos Culmárioa
Kilanches Ltda.: - Satisfaça exigência. .
N.9 423.875 - Taelasa Comércio e
Indústria e Administração S.A. - VOLUME itSatisfaça exigência.
N.9 423.876 - Bar e Lanches Ana
coreaase
ATOS DO "PODER EXECUTIVO
Satisfaça exigência.
N.9 423.&78 - Ornar Nunes - • SaDecretos de bueiro a março
tisfaça exigência.
24.9 423.880 - Olivetti Industrial
Divulgação n9 890
S.A. Indúrtria e Comércio de Ma..
quinas para Escritialo - Satisfaça
Preço: Cr$ 1.500,00
exigência. •
N.9 423.881 - Plaoticos 'Universal
Ltda. - Satisfaça exigência.
A VENDA
•
N.9 423.883 - Bar Tro/ Ltda. 2Satisfaça exigência.
N.. 9423.890 - Dinsumc Represara..
)-z
•
SeÇNO de Vendas: Av. Rodrigues. Alves, 1
rações e ,Consultores Técnicos Ltda.
Satisfaça exigência.
•
.
-Agênda Is Ministér:o da Fazenda
• Naa 423:891 - produtos Oulinarloa
,
)
lailanchea' Ltda. - Sailefaça exiMeada-te a pedidos Peio Serliiçii de Reeinbblso Po s
gência:
••
:
ç,
*
'
•
•
t
•
N.("! 4231892 - SNE S.h. Nacional
•
•,
i
•t
$
' ) a. t'
de- Eletrônica e Comunicachee - Jilaa
tisfaca exiaêncals.

NP 396.702 - 396.706 - Monta:arar-ai Sociala Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica - Satisfaça exigência. .
N.° 396.705 - Montecatini Societa Genercks Per L'Industria Mineraria e Chimica - Satisfaça exia•
gência;
NP 396.707 - American Home
Produats Corp - Satisfaça exigência.
N.° 405.361 , Goodall Sanford
Satisfaça exigência.
Incorporated
• N.° 423.239 - Irmãos Macedo,
Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 423.266 --- Admon Dib ti
Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 423.268 - Achnon Dib 8s
Cia. Ltda. -- Satisfaça exigência.
N.° 423.269 - 'dmon Dib & Cia.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 423.274 A Indústria Paranaense de Peças para Automóveis
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 423.274 - A Ind. Paranaense de Peças para Automóveis Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.° 423.275 - Miroslau Socachenaki - Satisfaça ciagência.
N.° 423.276 - Fernando Vian Satisfaça exigência.
NP 423.277 - Moinho Sete Irmãos S. A. - Satisfaça exigência.
mola (27) e-inda tem um regulador
N.° 423.278 - Moinho Sete Irmãos S. A exigência.
N.° 423.279 - Alencar Nunes de
Oliveira -- Satisfaça exigência.
N.° 423.5Ç9 Sonila Sociedade
da Nickel Ltda. - Satisfaça exigência.
NP 42.695 - Cia. Lopes Sá,
Industrial de Fumos - Satisfaça exigência.
NP 423.675 --a 423.676 423.677 - 423.678 - Saibras Salineira do Brasil Ltda. - Satisfaça
exigiaacia.
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, N.9 423.893 - Estética Creações
Adornas e Deoorasasiez Ltda. - Satiafaça exigência.
N.e. 423.898 - Antonio de Souza
Ferreira - Satisfaça exigência.
N. 423.899 - Bazar das Bancas
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 9 423.905 - Indústria de Fitas e
Viés Roltex Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 423.906 - Cia. Paulista de Servioas de Gás - Satisfaça exigência.
N.? 423.908 - Distribuidora Matonense de Bebidas Ltda. - Satisfaça.
exigência.
N.9 423.910 - Distribuidora Matortense de Bebidas Ltda. Satisfaça
exigência.
N.9 423.911 - Zauli S.A. Indústrias
Aeromecanicas - Satisfaça exigência.
N.9 423.912 - Editécnica Editora
Técnica Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 423.915 - Szarp Artigos d'e
C,ouro Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 423.931 - Regranulação Mecapica Arte Sinco Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.o 423.922 - Carrocenas Isanog
Ltda. - Saiisfaça exigência.
N.9 423.926 - Tipografia e Papelaria Unida Ltda. - Satisfaça exigênaia.
N. 9 423.927 - Bar e Café ao Bom
Lanche Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 423.928 - Julio Larario - Satisfaça. exigência.
N.9 423.930 - Bar e Café Flor do
Pari Ltda. - Satisfaça exigência.
N,9 423.941 - Auriechlo es Dantas
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 423.952 - Salada da Lapa Limitada --Satisfaça exigência,.
N.9 423.953 - Panificadora Náutica Ltda. - Satasfaça exigência.
N.9 423.950. - Bar e Bilhares Agua
Rara Ltda. - Satisfaça exigência.
N,9 423.958 - Construbras Comer-.
cial e Construtora Brasileira Ltda. J
Satisfaça exigência. N. 423.959 - Dyne Produtos Qui.:
micos Ltda. - Satisfaça exigência.
Na. 423.960 - 423.962 - Emprêsa
de Diversõea Paulistano Ltda. - Satisfaça exigênc'a.
N. 423.963 - casa Pernandea Importação e coenércio Ca.sa Fernandes de Máquinas Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.9 423.965 - Britto & Pinto Ltda.
- Satisfaça exigência.
N. 423.966 - Indústrias Metalúrglcas Rocco Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 423.970 - Fábriaa de Espelhos
Moderna Ltda. - Satisfaça exigência.

valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a éste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente
à expediçáo dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias
- na forma do parágrafo único do
artigo 134 do Código da Psopriedade
Industrial.
Marca deferida

N.9 322.084 - Danu - Classe 23
- Sudeutsohe Chemiefaser A.G.
N.9 368.561 - Blinbar - Classe
41 - Bar Cantina e Pizzaria, Tonini
Ltda.
N.9 378.697 - Itaiquara -- Classe
21 - Usina, Itaiquara de Açúcar e
Álcool S.A.
N.9 401.048 Mafevi Comércio e.
Indústria, de Vidros Ltda. - Com
exclusão de clistiladores cl. 8 de aparelho.
N. 9404.960 - Delicia - Classe 40
- Colchões de Molas Delicia Indústria e Comércio Ltda. 'Insígnia comercial deferida
N. 370.243 - Firme como o P63
de ASSUMI' - Sul America - dar e
33 - Sul America Comp. ` Nac. de
Seguros de Vida - Art. 114.
Nome comercial deferido,
..N.9

CGJLIIDC

-EefGlIv nSalcicil TH

N. 392.252 - Massari S.A. Indústria de Viaturas - Massarl S.A. Indústria de Viaturas - Art. 109.
Restauração do Marca
390.977
- Credilan - Classe
N.9
23 - Comércio e Indústria de Tecidos J. Silva S.A. - Concedo a restauração. .

Bukh Sa,broe Motores Diesel e Refrigeração Ltda. - No pedido .de
transferência da marca, n. 9 167.523.
- Cumpra a exigência.
Imperial chemioal Industries Limited - No pedido de contrato de
exploração da marca n.9 278.372. Cumpra aexig ência.
Companhia Jamaica de Bebidas No pedido de transferência da marca
n.9 389.801. - Cumpra, a exigência.
N.9 423.357 - Engarrafadora e Distribuidora de Bebidas Pirassununga
Ltda. - Cumpra a exigência. •
N.9 423.373 - Leão D'Olido Restaurante Bar Ltda. - Cumpra a exigência.
N.9 438.282 - Imob‘ria Sano Limitada - Cumpra a exigência,
Diversos
Bristol-Myers Company - NO pedido de apostila da marca 'n. 9 279.609
- Anote-se mediante apostila o contrato de exploração a favor de Iaborterápica Bristol S.A. Indústria
Químicae Farmacêutica já averbado
;;;;4:.-.:12 152.820.
Cirnentenea et Briqueteries Reunias
(em abre:so( "C.B.R." Société
Anonyme - No pedido de apostila
da marca n.9 278.257. - Anote-se a.
mudança de enderêço da titular para
34 Boulevard de Waterloo Bruxelles.
N.9 415.361 - Pio Reinaldo Bauer
- Arquivem-se os processos.
N.9 412.310 - Rodrigues Pinheiro
& Cia. Ltda. - Torno se mefeito o
despacho que mandóu arquivar Q processo (fls. 6v.). - Cumpra a-exigência,
N.9 423.121 - Frunisa Frigorifico
Minas Gerais S.A. - Prossiga-se
também na clases 33, à vista do gênero de negócio declarado.
N.9 . 437.079 - Pedro Poppdlo Prossiga-se com os exemplares de fia.
9-11.
N.9 438.040 - Soe. Anónima martinelli Financiamentos e Investimentos - Prossiga-se, excluindo-se mataborrão (cl. 17).
Prorogaç,ão de Processos:

ração a favor de Esso Brasileira
de Petrileo S.A. - Despacho:
3-10-60
Pet. 55.315-60.
N.° 584.189 - Essodiesel. classe 47 - Humble 011 & Reflning
Company: - Prorrogue-be o registro de contrato de exploração a
favor dr,Esso Standard do Brasil
Inc. - Despacho de 15-6-60 ret. 47.109-59. - Outro contrai*
de exploração a favor de Esso Bra•
sileira de Petróleo S.A.. - Despacho de 3-10-61. - Pet. número
55.291-60.
N. o 581.828 - Furadantina,
classe 3 - The Norwich -.2harma•
cal Company. - Prorrogue-se o
registro com contrato de exploração a favor de Laboratórios Eaton
do Brasil Ltda., despacho de 17
de noverhbro de 1959. - Processo
n.o 11.386-59.
N.° 565.721 - Citrobasi, classe 1
- Manoel L. A. Ebhner. - Prorrogue-se o registro retificando-3e
a data para ,16-10-53.
*Arquivamento de Processà: ,
N. o 389.671 - S.A. Maffessoni
Comércio e Indústria. - Arquivese o processo.
NOTICIÁRIO

oposições: Sociedade Industrial de Pordutos Sanitários Ltda. (oposição ao
têrmo 112.143 mod. ut. de Slpes
do Brafil S.A. Inductrial de Produto Eletroliticos e sintéticos).
Marcas indeferidas
Mario Massaro e Carlos Massa.
N. 297.346 - Ultrasemico - Clasro (oposição ao termo 114.685,
se 8 - Cezario Fel Fali - Art. 95,
mod. de utilidade , de Martiniano
n.9 16.
Rinaldi).
N.9 315.155 - Tourbillion - ClasArmações de Aço Probel S.A.
se 1 . - Benedito dos Santos.
(oposição ao têrmo 90.315, priviléTransferência e alteração de nome
gio de Invenção, de Citytex S.A.
de titular de procesoss
Indústria e Comércio).
S.A. - Transferência para seu nome
•
da marca Odorans - n. 9 168.696. Esso Brasileira de Petróleo S A.
Anote-se a transferência.
(opOsição ao têrmo 100.570 priviChocolates Garoto S.A. - pede
o 582.266 - Chofer. classe 1 légio de Invenção, de Abel Mopara ser anotado na marca: Juquinha - N.Impermeabilisadora
Retragua retto) .
11.9 275.267. - Anote-se a alteraLtda.
Prorrogue-se
9
registra
ção de nome.
Manufatura de Brinquedos Escom averbação de contrato de exIVIaroondes & -Mollica - Transfe- ploração a favor de Isolamentos trela S.A. (opotição ao têrmo várência para seu nome _da marca; Meámos Ltda., por despacho de mero 109.297, privilégio de invenMarcondes - n.9 271.206. - Anote-se 27-6-62. - Processo 24-79-82.
ção, de PoliTec Eletro Plasti MetaDiversos
a transferência.
'N. 423.717 - Emprêsa Cinemato- Teixeira Starling & Cia. Lida,. - N. o 583.684 - Linit, classe 48 - lúrgica Ltda).
gráfica Ipiranga Lida. - Prossiga- Pede para ser anotada na marca: Com Products Company. - ProrRomero Araes (oposição ao tê.1.die na cimos 8.
- n•9 262.788, - Anote-se a rogue-se o registro com averbação mo 109.543, privilégio de invenção,
N.9 423.733 - Papalinar Comércio Marli
nome.
de contrato de exploração a favor de Alberto Lira Madeira).
e Indústria de Papelão Manha Ltda. alteração ate
- Prossiga-se com exclusão dos ar- A Companhia Antarctloa Paulista de Refinação de Milho Brasil, des- Estkicas Franki Ltda.. (eposicão
Indústria Brasileira de Bebidas e Co- pacho 7-2-62 Pet. 31.328-82.
tigos grifadas.
ao têrmo 110.020, privilégio de inN.9 423.797 - Padaria e Confeita- nexos - Transferancia para seu nome N. 0" 583.739 - Heptuna; classe 3 venção, de Raymond Internatioria Macieira Ltda. - Progedga-se nas da marca: Agua Gazoza Framboeza
- n.9 246338. - Anote-18e a trans- - Chas Pfizer & Co. Inc. - nal Inc.).
classes. 42, 43.
Prorrogue-se o registro com averIndústrias York ' S.A. Produtos
N.9 423.849 - Artefatos de Alu- ferência.
de contrato de exploração a Cirúrgicos (oposição
ao têrmo mi- •
mínio e 'Embalagens Ardea S,A. - Miro Michaelsen 1 Cla., - Pede bação
para ser anotada na marca: Ijui - favor de Pfizer Corporation do mem 112 054, mod, ut. de - João
Prossiga-se na classe 31.
N.o 423.850 - Artefatos de Alu- n.9, 390.398 - Anote-se a alteração Brasil. despacho 28-4-59 Processo Baptista R.elmão Netto).
n.• 33.245-58.
catnio e Embalagens Ardea S.A. - de nome.
Mauro Camargo de Bueno (opo...eaasiga-se na classe 31.
Uso Brasileira de Petróleo S.A. - N. o 583.757 - Stela, classe 8 -- sição ao têrmo 112.286. privilégio
N.9 423.919 - Madeireira Aliadas Pede para ser anotada no sinal de Emílio Eugênio Lebre, Prorro- de invenção, de relido Rival).
• Ltda. -Prossiga-se corno indiciado propaganda Lubrifica Melhor - nú- gue-se o registro com -exclusão de
pela Seção.
Nadir Figueiredo S.A. Indústria
mero 417.814 - Anote-as a alteração reguladores.
e Comércio (oposição ao tèrmo
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E DAS de nome.
N.°
583.878
.:.Leda.
-classe
36
n.o
117.572, priv, invenção, de
SEÇÕES REPUBLICADO POR . TEExígencias
Schwartz & Cia.; Ltda. - Prorro- Paulo Mendes Alvatenja).•
REM SAIDO 'COM YNOORRII~
Cocapanhia Brasileira de Linhas gue-9e ô registro.
para Caber - No pedido de averba- N.° 584.187 - Telura. classe 47 Max LowensteIn S,A. Fábrica,
No tif sc uado •
ção de. contrato de exploração da.
Aliança de Artefatos de Metais
Rio, 21 de nano de 1983
mame: 215.995. - Cumpra a ..Ra- - Humble 011 Refining. r";mpany (opoiição ao tèrmo 135.514, mod.
- Prorrogue-se o regis y.ro com
Uma vez decarrido o P eace de r•- gemia.
Ind. de,Effee Metalúrgica S.A. •
OLIZSO previsto pelo artigo 14 da Lm
Petroquímica Indústria e Comércio contrato de exploração a' favor de
n.o 4.048, de 29-12-61 e mais dez
No pedido de transferência da Esso Standard do Brasil Inc., drs- 8.A. Tubos Brasilit (oposIçãO
dias - para eventuais Juntadas de I marca n.9 186.187. - Cumpra a ext. pacho'cle 15-7-80 - Pet. número .ao térmo n.o 111.142, priv. Inven•
racarsok e do inesmonáo m tendo
147.121-59 outro contrato de expio- 'tão, de Renato Cedra).
•
,
•
4

-
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Válvulas Schrader do Brasil B.A.
:(oposição ao têrroo 110.181. priv.
invenção, de Ildefonso Valcercel
Regal) .

Privilégio de invençá
TERMO N° 110.655
De 25 de maio de 1959
Requerente: Gottfried Winzen
Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamento em tornos
succanicos e outeos —Privilégio de invenção.
— Aperfeiçoamento era tornos
tue„án:cos e outros, caracterizado por
ap esentar um suporte-móvel paar torre de ferramentas, que se movimenta
em uma guia prismática, prevista no
auporte pr.ncipal de um torno mecânico que é provido de uma haste rosqueada; e ainda por ser, a dita haste,
dotada de prolongamento em cuja extremidade é prevista um bioco de

DIÁRIO OFICIAL (Seção
aula (1) veladora, de material plástico
duro. dotada de roeca interna, cujo fundo é aberto circularmente e de cuja
abertura see projeta para fora uma
cúpola (2) semi-esférica de material
plástico flexível incolor ou translúcido,
e, da parte superior desta, de um lado,
um fio (5) de igual material plásaca
um tio (5) d eigual material plástico
dotado de uma pequena tampa (4) para
a vedação da extremidade do bico (3).
Uni ottal de 2 ponto;.

Seo

iicop:amento.

Um total de 3 pontos.
TERMO N° 110.669

TERMO 110.803
De 29 de maio de 1959
Requerente: Otto Fdts de La Roca
— São Paulo.
Titio: Um novo -too de frasco de
material plástico flexível munido de
tampa-registro — Modelo de Utilidade.
1') Um nõvo tipo de frasco de material plástico flexivel munido de tampareg:et°, caracterizado por ser sua eápmien rosqueável à boca do frasco, prov:da em seu fundo de um orifício que
se comunica à uma longa e estreita câmara cilíndrica, disposta diametralmente, em forma de uni tubo, sobre dita
apenas para um dos lados ia cápsula; e por ser dita câmara dotada de
uma baste cilindrica, justa, chanfrada ou
rebaixada longitudinalmente apenas a
partir do orificio comuilicante da cápsula até a extremidade que se dirige
para a parte saliente radial da câmara
cilíndrica. Um total de 3 pontos.

III)

tAr..ie de 1963

TERMO 111.346

TERMO 111.40.1

De 25 de junho de 1959

De 29 de junho de 1959

Requerente: Vito Nilton Masi e Emi- Requerente: Solvay
Cc. — Bel.
lio Pallavicino — São Paulo.
gica.
Titulo: NU° processo de propaganTeulo: Dispositivo de medição —
da incluindo d stribuição de amostras — Priv.légio de Invenção .
Privilégio de Invenção.
1° Dispodtivo para a dosagem de
P — Ntivo processo de propaganda constituin:es de misturas gasosas reauinc:uindo distribuição de amostras ca- vas, .particumirmente para a dosagem de
racterizado por uma folha de papel, in- hidrogenia no claro, caracteriz.xto
serida entre as .folhas de um jornal ou que compreende, em comia:nação, ‘a)
revista, à qual são fixadas amostras de uma câmara de reação permeável as raum produto. Um total de 3 pontos.
diações actinicas, provida de um disposievo de alimentação da immura gasosa
a analisar, de um dimiositivo de exaustão dos produtos resultanms da reação
TERMO 111.391
e de tini dispositivo criando uma depressão no cbsposit:vo de medida. tb)
De 29 de junho de 1959
de um sistema manométrico compoitando um líquido manométrito condutor de
General Electric Company — Estado eletricidade, eventua:mente colorido, uni
Unidos da América — Privilégio de in- dispositivo de leitura e eventualmente
venção.
de regimro, e um dispositivo de alarme
Pontos característicos de "Aperfeiçoa- disposto no circa:to cletrico, sendo que
mento em lâmpada eletroluminescente de dito dispositivo de alarme funciona
quando é atingido um limite fixado precôr variável».
viamente, bem Inferior ao limite de exO que a requerente reivindica como plosão. (c) um dispositivo de iluminanôvo é:
ção periódico da câmara por meio de
1 9' Uma lâmpada eletroluminescente raios actinicos e (d)• de elementos que
de c.or variável caracterizada por um desencadeiam a seqüência das operaconjunto de condutores estendidos ao ções realizadas automaticamente no dislongo e ao lado uns dos outros, ditos positivo. Uni total de pontos.
condutores sendo alternadamente peitados com fósforos eletroluminescentes
produtores de cores diferentes, e meios
TERMO 111.411
para aplicar uma diferença de potencial
através dos fósforos. Um total de 6
De 29 de junho de 1959
pontos.

De 25 de maio de 1959
Requerente: Otto Felts de La Roca
..— São Paulo.
Titulo: Um novo modelo de prendedor de utensílios e outros pa.a cozinhas e congêneres — Modelo de Utilidade.
•
1 9 — Um novo modelo de -prendeRequerente: jan Pletrzals — Estado
dor de utensílios e outros, para coda Guanabara.
zinhas e congéneros, caraiderizada por
TERMO 111.392
Titulo: Um modelo de mesa articulaser constituído de uma barra (1) réta,
TERMO 111.077
da Portátil — Modelo de Utilida.
de material plástico, de cuja face montai
De 29 de junho de 1959
19 Um nrode:o de mesa articulada e
protejam-se emes pinos (2) de material
De 11 de junho de 1959
pástico, equidistantes, inclinados, tendo
Requerente: General Electric Cem- portatil, caracterizada pelo fato de se
pany — Estados Unidos da América. compor de um tampo retangular desencaixadas em sua face posterior qua- S.A. — São Pealo.
montável e de uma base quadrangular,
tro pastilhas metálicas (3) imantadas.
Titulo: Aperfeiçoamento em medido- sobre a qual repousa do dito tempo;
Titulo:
Veículo
para transporte de
Um total de 2 pontos.
res
para
rede
—
Privilégio
de
Invenção.
bebês com rodizios móveis em qualquer
Um total de 3 pontos.
direção — Modelo de utilidade.
1° — Um 'medidor de watthora de
P; eVeicu:o para transporte ele bé- Indução para a medição de energia eléERMO 113.670
bes, com rodízios moveis cai qua:quer trica em duas fases de um
TERMO 111.419
sis.ema de
direção», caracterizado pelo lato de ser distr.buição de energia tritásico
De 23 de maio de 1959
de quadotado de uma ou duas rodas anterio- tro tios ligados em estrela, caracterizado
De 30 de junho de 1959
Requerente: Oito Felt de La Roca res dotadas de livre rotação em qual- por compreender, em combinação: um
quer sentido, enquanto que as rodas conjunto estator ineminao eietromagnoSão Paulo.
Requerente: Arnaldo José Palma —
Titulo: Um nõvo tf p0 de tampa de postemores. como usualmente acontece, tos de corrente e tensão separadas por Estado da Guanabara.
material p.ástico para garrafas meia- estão associadas a eixo, fixo: Um to- uni entreterro; um disco setor de .ndaTitulo eNtivo modelo de cinzeiro»
çáo articulado para rotação no mieri- (pai. — Modelo de Utilidade)
gas de material p lástico flexível — Mo- tal de 3 pontos.
do entreferro; e referido eletromagna.o
delo de Utilidade.
1 9 ) eNovo modelo de cinzeiro» miam
de tensão inclumdo um enro.amento de
2°) Um novo tipo de tampa de maTERMO 111.096
tensão que pode ser ligado entre as re- tituído por um recipiente de formato
terial plástico para garratas-seringas
fer.das linhas de duas uses; o referido sextavadm caracterizado essencialmente
de material piás-Mo flexivel, acorde com
De 12 de junho de 1959
eletromagneto de corrente incluindo uma por possu:r a parede interna reeentrano ponto 1, caraeterizado por dispõe-se
primeira
e urna segunda bobinas de cor- te. formando um ângulo vivo, ao retorno interior da sede cilmdrica, que lemRequefente: Mário Reis — São Pau- rente: a referida primeira bobina poden- nar para o ek:er:or, lormando um caibra uma grassa moeda, munida radisl- lo.
do ser ligada a uma das referidas tinteis crio em protuberância, circulo ésse promente de um pequeno e curto reco
de duas fases: e um primeiro e um se- vido de três canaletas, previstos para
Titulo:
Novo
modelo
de
brinquedo
perfurado, cuja perfuração se pro:onga
gundo circuitos de defasagem ligados berço e descanço de cigarros sendo o
—
Modelo
de
Utilidade.
e atravessa diametralmente a mencionaàs refeedess primeira e segunda bobinas centro reentrante e de formato circiu ar.
da peça cilindrica, localizando-se o
— Nõsro modelo de brinquedo. de corrente, respectivamente; o referi- LTin total de 2 pontos.
bico na abertura semi-circular superior caracterizado pelo fato de compreender do 'primeiro Circuito de defasagem amada sede cilindrica. — Uni total de 2 pelo fato de compreender um cavalo de preendendo uma primeira e uma segunda
pontos.
madeira emplastradode papelão eia cõ- seções paralelas a primeira das referil'ERISIO 111.120
res. dito cavalo provido de rédeas de das seções incluindo uma primeira reDe 30 de junho de 1959
couro e provido ainda de tua furo ver- sistência ajustável e a referida segunda
TERMO 110.802
Ecid na altura do pescoço de molde com núcleo de ferro e uma segunda reajustável em série com a refe- , Requerente: eArnaldo José Pahm.
a proporcionar a passagem de um eixo sistência
De 29 de maio de 1959
rida primeira bobina de corrente; o refe- , Estado da Guanabara.
vertical em eT», o ramo horizontal do rido
segundo circuito do defassamento
Titulo: Original Modelo de Cinze.ro
Requerente: Otto Felts de La Roca dito eTa servindo de guidon
e provido incluindo uma terceira e quarta seções — Modelo de Utilidade.
'N..- São Paulo •.
paralelas;
a
referida
terceira
seção
pade manoplas apropriadas, dito eixo verP) Original modelo de cinzeiro
Titulo: Um nôvo tipo de tampa con- tical terminando por um garfo ao qual ralela incluindo um segundo indutor com
ta-gotas para frascos em geral — Mo- se prende o eixo da roda raiada dian- com núcleo de ferro ligado em série com 'constituído por um rccipente substandei° de Utilidade.
resistência ajustável e a cialmente oval, internamente oco, carae\ teira dito eixo em forma de sSa apre- uma terceira
quarta seção paralela incluindo terizado essencialmente por possuir uma
1') Lhe novo tipo de tampa conta- mudando às extremidades pedais em referida
unia qharta resistência ajustável ligada Ipareele central divisória, provida de
gotas para frascos em geral. earacteri- ano
\ pl normal ao plano vertical, — em série com a referida segunda bobi- canaletas :reentrantes para descanso de.
sedo por ser constituído de uma cáp- Um total de 3 pontos.
na. Um total de 8 pontos..
cigarro, — Um total de 2 pontos,
1.•
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TERMO

N

9 111.423

De 30 de junho de 1959
Requerente — Wilhelm Feia Prazisionserlueugfabrik — Alemanha.
Titulo — Processo para o envasamento de objetos por exemplo de tabletes cai envo/ucros por- exemplo
tubinhos — Privilégio de invenção.
1') Processo para acondicionamen' to de objetos, como tabletes, era reclientes wrno, po exemplor,- tubinhos,
em posição inclinada com a abertura
voltada para baixo, caracterizado
pelo fato de se fazer passar os tubinhos, em uma fila sem fim, ao
longo de um número de estágios finais ou de acondicionamento correspondentes ao número de tabletes a
serem acondicionados em um tubinho,
de se introduzir, em cada estágio final, em cada tubinho, preferentemente um tablete e possivelmente também vários tabletes, e de se introduiir análogamente, em um -estágio ulterior, em cada tubinho, um tapulho
de fechamento em vez de um tablete. — Um total de 12 pontos.

DIÁRIO OFICIAL • (5eçãO M)
êle tem um número de peças seguradoras que se estendem de pelo menos
um ponto de fixação de maneira aproximadamenle paralela para com o sentido do prender, sendo as norsas articuláveis feito tesoura assando ao
lado umas das outras de maneira -cedente rnolajante, tudo com a finalidade de render a fólha de papel por
meio dos órgãos de segurar em ambos os lados de maneira forte em
Pontos que se seguem no • outro laUm total de 1 pontos.
do.
TERMO N9 111.528
De 6 de jalho de 1959

Requerente — Pietro Abbá — São
Paulo.
Título — Tampa Plástica para garrafas e Similares — Modelo de Utilidades.
1°) Tampa plástica para garrafas
e similares, constituída de tampa rosqueada ou não internamente e ligada
por segmento flexível a uma cápsula que atua como sobre-tampa, caracterizada pelo fato ide que a tampa propriamente dita apresenta no
TERMO N9 111.968
topo região de menor diâmetro
circundado por nervura, contra a
De 1 de julho de 1959
qual, por ressão, é retida a sobreRequerente — Mecánica Espera tampa, sendo que o topo da tampa,
Limitada — São Paulo.
quando do uso inicial do conteudo
. Titulo,— Aperfeiçoamentos em ou do frasco ou similar, é destacável
relativos a máquinas elétricas para por corte completo do mesmo. —
Um total de 2 pontos .
solda — Privilégio de invenção.
1 9) Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquinas elétricas para solTERMO N9 118.573
da, constituidas de bobina fixa e outro mónel, dispostas sôbre um mesDe 12 de abril de 1960
mo eixo e que atravessam e são
contornadas por núcleo apropriado..
Requerente — National Research
caracterizados pelo fato de ser a bobina móvel ligada por haste a uma Corporation — Estados nUiclos da
alavanca externa, a qual tem curso América.
ao longo de rasgo longitudinal, senTitulo — Revestimento a vácuo —
do tal alavanca dotada de apêndice Privilégio de Invenção,
que se encaixa em qualquer dos Ori,
1°) Processo de revestimento, pelidos existentes junto ao citado rasgo, sendo a encaixe favorecido por las técnicas de - deposição de vapor
pressão de mola Interna à referida que compeendem a passagem de um
alavanca. — Um toital de 2 pontos. substrato através de uma zona de revestimento a alto vácuo, sôbre uma
fonte _de vapores de revestimento gerados térmicamente que deposita um
TERMO N 9 111.471
revestimento sôbre uma sua superfície, caracterizado pelo aperfelçamenDe 1 de julho de 1959
to que consiste no fato da superfície
Requerente — Fábrica de Calçados reversa do referido substrato, enquanZanetti Limitada — São Paulo.)
to na zona de revestimento a alto
•
Titulo — Nova disposição cons- vácuo, estar ligada a uma superfície
impermeável, continua, em movimentrutiva de travas para calçado desto, pelo menos na maior parte do temportivo — Modêlo de Utilidade.
1°) Nova disposição construtiva po dentro da referida câmara: . caracde travas para calçado desportivo, terizado pelo fato do substrato estar
compreendendo corpos tronco-cónicos, exposto, apenas, por um curto períoconfeccionados de material plástico do aos vapores de revestimento e ao
ou análogo, caracterizado por serem alto Vácuo da camara de revestimenos corpos ligados entre si pela base to. — Um • total de 16 pontos.
maior por uma placa de idêntico material, sendo que por tal placa se
dá a fixação apropriada do conjunto
TERMO N.9 111.618
ao solado. — Um total de 3 pontos.
TERMO N 9 111.498
De 2 de julho de 1959
Requerente — Immanuel Straub
Suíça .
Titulo — Artigos para Escritório
— Privilégio de Invenção.
1") Artigo para escritório para colocação em .,pelo menos uma Rolha de
.papel. caracterizado pelo fato
• mie

De 9 de julho de 1958

5

Requerente: General Electric Company — Fatiados Unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamento em transtormadores reativos — Privilégio de
Invenção.
O que a requerente reivindica como
nava é:
1.9 — Urna estrutura de núcleo
magnético para um ~formador
reativo caracterizada Por corePreender: uma volta de circuito magnético formada de grua fita de mate-
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rial magnético enrolada em sentido racterizacia pelo fato de que o eia.

plano, camada sabre' camada, e um
e shunt" magnético salto extendendose sóbre a referida volto de circuito
formada de unia pilha de laminaçães
de material magnético colocada ao
lado da referida volta de circuito,
as arestas de ditas laminadas sendo dolocadaa numa ,relação de aresta
contra aresta com aquelas das referidas camadaa. Um total de 10 pontos.
TaRMO Na . 111.670

De 13 de julho de 1959
Requerente: Companhia United
Shoe Machinery do Brasil — São
Paulo.
Titulo: Máquina para costurar solas de calçados — Privilégio de invenção.
1.9 — Máquina de costurar sola de
calçado, caracterizada por ter dispositivos para fazer os pontos, que incluem uma agulha para causar a retração de um laço de fio da peça
que estiver sendo trabalhada, ao ser
o referido fio retirado da aludida
peça, diapositivos 'para alimentação,
uni calcador pua prender o objeto
em elaboração contra um suporte do
mesmo objeto, mecanismo para acionar os dispositivos de -formação dos
pontos e cila alimentação e me:os para
cortar o tio, caracterizados pelo fato
que o • dispositivo de amputação ser
montado adjacente ao local de trabalho dos dispositivos de formação
de pontos, e compreende unia placa
cortadara de fio (94 ou 96) aquecida
elètricamente e funcionando para reduzir a. fana de tração do fio (42
ou 44), de maneira que aste possa
ser separado por uni pequeno puxão.
Um total de 8 pontos.

trado do móvel apresenta região, cai
um dos extremos, não coberto pelo
assento, na qual se assenta caixa removível, esta dotada anteriormente de
abertura e superiormente de dupla
tampa, enquanto que o encósto se
apresenta formado por almofadas dotadas posteriormente de pinos ou paa
rafilaos com cabeça que se anca:atira
a receptáculos fixos à travessa aolidaria com a estrutura do movei,
sendo que duas das c'tadas almogadas podem recobrir o espaço ocupado
pela, caixa, quando esta removida.
Um total de 2 pontos.
TERMO N.9 112.036
De 24 de julho de 1959

Recuarenta: Colambla Ribbon 1
Oarbon Manufacturing, Ca Inc. —
Estados Unidos da América.
Título: Meios de decalque para usar
uma só vez para máquinas de escrever e similares — Privilégio de
invenção.
1.9 — Um meio de decalque para
uso uma só vez, caracterizado por
ter unia película bua de reeina
éster de tereftalato de Volt-etileno e
uni revestimento na mesma de uma
tinta normalmente sólida, sendo a
tinta capaz de ser transferida para
outro meio pelo impacto das faces
do tipo das barras da tipo sabre a
base. Una total de 13 pontos.

TERMO N.9 112.054
De 27 de Julho çae 1959
Requerente: Aurea de Toledo Piza
— São Paulo.
Título: New° modê/o de nad'ara.s
— Modélo de utilidade.
1.9 — a nvo modala de nadadeinas", caracterizado por ser constituída da urna membrana. 1:nets.da por
duas nervuras diver„eer....es, a partir
da zona do calcanhar, e em tórno
cit um estojo com abertura saperior,
com função de cakaao, ficando a
membrana no plano lar.a:tudinal superior do pé, de moio que o estojo
ou calçado ultrapasee tal plano inferiormente. Um total de 3 pontos.

TERMO Na 111.682
De 13 de julho de 1959
Requerente: Mover Limited — Inglaterra.
Requerente: Hoevr LImited —
Privilégio de
de invenção.
1.9 — Uma máquina de lavar roupa constante ae um recipiente para
o liquido de lavagem tendo tuna., parede inferior e paredes laterais que
se estendem de baixo para cima, a
partir da parede inferior, e uma caiasuporte que se estende para baixo, a
partir da parede inferior e circunda
TERMO N.° 109.742
praticamente uni compartimento destinado à parte mecânica, caraoteri' De 14 de abril de 1959
zando-se pelo fato de que o funda,
as paredes laterais e a saia são tôdas
Requerente — The Chemstrand Coeconstituídas em unia só moldagem.
poration, Decatur, Alabama, Estados
Um total de 9 pontos.
Unidos da América do Norte,
Pontos característicos de "DispositiTERMO Na 111.755
vo para vedar pressões'. — (Privilégio de invenção).
De 24 de fevereiro de 1959
Requerente: João Bruno Leonardo
1 Dispositivo de vedação para a
— São Paulo.
passagem de material entre uma reTitulo: Pente associado a esponja gião de alta pressão e uma região de
para tintura de cabelos — Modélo baixa pressão, tendo uma parede entre
de utilidade.
1.9 — "Pente associado a esponja ambas, caracterizado por compreender,
para tintura de cabelos", caracteri- em combinação: um membro vadat&
zado pelo fato de se apresentar o rio; meios de passagem no membro
pente, preferivelmente em seu dorso, vedatOrio; uma abertura na dita paraassociado por cola ou outra forma
qualquer adequada, com esponja de do, para admitido do material através
borracha ou similar, capaz de absor- da mesma; meios para suportar o memver tintura, Um total de 2 pontoc. bro vedatórie seibre a dita parede na
área de alta pressão, estando o referido meio de passagem cm • comunicação
TERMO N9 11.832
com a mencionada abertura, e sendo o
De 16 de julho de 1959
meio de passagem disposto para abrir
Requerente: Liceu de Artes e Ofi- resilientemente contra a pressão na recies de Mo Paulo — São Paulo.
gião do alta pressão. e para permitir
aetalca Nova disparado construtiva a passagem do material continuamente
em sofás conversíveis em cama —
movediço, em contato 'intimo da vedaMode° de utilidade.
— allova disposição construtasa:a çiio com o mesmo. Um total de 10
cal SOMA cPuvereilveis em, cama". ca- pontoo.

1
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-TËRMO 117.350
veículo, automotores, Com dois jogos'
• 21kFtivDD N.° 109.770
Ç cie rodas planetárias e um circuito .hiDe 15 de abril de 1959
De 4 de novembro de 1959
drodinâmico anteposto, em que a roda
Jacob Simon Kamborian — Estados central do primeiro Ag° de rodas plaAldo Ferraz. — São Paulo — Çaplnetárias constitui a parte acionante e tal. — «M. I. para cci\feivo 'tipo cie
tinidos da Amér.ca.
Título — Processo e aparelho para ó porta-roda do segundo jOgo de rodas protetor para pias». — Modelo Indusçevestimento de eapatos — Privilégio planetárias a parte acionada, sendo trial.
-p-e o porta-roda do prime:ro jego de
invenção,
; 1. Aparelhoado tipo destinado a es- rodas planetárias se acha firmemente
ticar .material no cobertura sôbre uma ligado com a roda anular do segundo
superfície lateral de uma ferrais e jéigo de rodas planetárias e pode ser
prender a .parte marginal a outra su- frenado e, acontecendo, ainda, que os
perfície, inanindo um elemento loca- demais s.tementos do mecanismo po- lizador de trabalho, elementos pega. dem ser frenados e estão acoplados
dores entre os quais se , pegam partes entre si bem como com a roda anularj
marginais do material de cobertura do segundo jOgo de rodas planetárias,
•rrquanto se aplica fôrça de tensão, de acôrdo com a Patente n.° 925.928
sendo o ponto de aplicação da fôrça caracterizado pelo fato de que a roda
de tensão deslocado por ação dos ele- acionada de uma embreagem hidrodimentos pegadores, ao longo do `bordo nâmica, prevista como circuito de
1. — Uivo tipo de protetor para
da fôrma uma lâmina de manutençiiv fluxo, se acha firmemente ligada com piai:, caracterizado por ser formado de
estacionária situada junto dos elemen- a roda central do primeiro Ag° de uma moldura de material duro à qual
tos que pegam o trabalho, sendo a -ci- rodas planetárias e, ao mesmo tem- está prêsa um fêrro de material flex.:tada lâmina disposta de modo a curvar po, com o porta-roda do primeiro yd e impermeável que se adapta no inas partes marginais para dentro e paia gigo de rodas . planetárias por melo terior da pia recobrindo-a. Uni total
baixo, na direção da -fôrma, quando de um acoplamento desembreável. de 2 pontos.
elas são libertadas dos elementos Pega- Um total de 8 pontos.
II. — Caracterizado, ainda por ser
dores, um elemento elisador móvel que
do.ado de um orifício com um prolonentra em contato com o material met.
gamento que se encaixa no orifício da
p:a, possibilitando o escoamento da
gingai, depois do último ter sido encurTERMO N.° 110.273
água.
vado para dentro, para comprimi-lo
Tudo como descrito no presente mecontra a superfície, e um dispositivo
De
8
de
maio
de
1959
morial, e ilustrado nos desenhos e clipari fornecer material fixador à margem, para prende-la à superfície, caRequerente
Cerâmica São Cristia: chès anexo.
racterizado por ter uma aparelhagem vão Ltda. — Estado da Guanabara.
atuante para manter os elementas peTERMO 117.404
Título — Recipiente cerâmico isogadores ligados com a margem numa
determinada pressão e — ou separar térmico — Privilégio de invenção.
,De 24 de fevereiro de 1960
os elementos perderes, e um dispo1 — Recipente cerâmico isotérmiativo para ajustar o trabalho da-ci- co, feito do faiança, porcelana ou - maRequerente: Irmãos Ma/ucelli & Cio.
tada aparelhagem para modificar - a terial semelhante, caracterizado por
Ltda.
-- Paraná.
pressão à vontade. Seguem-se os apresentar paredes duplas entre às
Título:
Nóvo e original modelo de
pontos de 2 a 39.
quais sabre um interstício hermeticamente fechado que poderá contar um garrafa — Modelo Industrial.
material termo-isolante como cortiça,
Pontos característicos
,TÉRMO N.° 110.168 amianto, verrniculita, lã de vidro, diaDe 4 de maio de 1959
tomita e semelhantes, ou encenar
Requerente — Keller tis Knappich mente ar
ar ambiente, ao modo de uma
GMBH.
câmara de ar,- ou um vácuo relativo.
"Pontos característicos de: Veículo Um total de 3 !pontos.
„e..a s
para transportar material a granel, em
particular, caminhão de lixo.
'
Veículo para transportar material a
TERMO 115.556
granel, em particular, caminhão de
lixo, com tambor rotativo que uerve
De 21 de agôsto de 1959
1. Nôvo e original modélo de frascomo recipiente para o material -e P os
co, caracterizado pelo fato de ser apliRequerente: Isac Szmuk:erz Vel cada, em tôda a extensão das paredes
-sui,noetrpfícisanportadoras firmemente dispostas, tam- Fuks — São Paulo.
externas do mesmo, uma camada de
bor esse que, tanto para a carga corno
Titulo: Carnet de Bonificações — uma massa adequada em cuja superlicie
para a-descarga, á grado apenas em Modelo Industrial.
são execu tadas ranhuras à semelhança
uma 6 direção, contrária ao sentida
de tronco de árvore, sendo previstas na
de transporte das mendignadas supeifidita camada saliências à semelhança oe
galhos cortados e ainda diversas espécies, caracterizado 'Pelo fato de que o
cies de plantas, tais como parasitas, RIdiâmetro do recipiente se acha dimilhas, .flôres e outros. Um total de 2
nuído a tal ponto que o peso de carga
pontos.
devido ao aumento do s grált de enchis
mento permaneça igual em amparação com aquele que existe quando a
TRIZIN,10 125.408
giração fôr fe:ha no sentido do transporte, acontecendo ainda que as superDe 9 de agOsto de 1960
fícies transportadoras se introduzem
apenas parcialmente no interior
do
se.
Requerente: Nôvo tipo de tampa de
cipiente.
bule — IVIodê/0 Industrial.

a.

i

TERMO N. o 110.190
De 5 de maio de 1959
Requerente — Daimler-Bens
engesellschaft, firma- alemã, estabelecida em Stuttgart-Untertiirkheintn, Alemanha.
Pontos característicos de: "Mecania.
ruo de mudança de velocidades, próprio, em particular, para veículos automotores, com doia jogos de roaaa
planetárias e um circuito hidrodinãmico anteposto". — (Privilégio da
Invenção).
1. Mecanismo da mudança de valor
cidadoç préPrlo, ím particular, para
t

r

f

• 1.

19 — eCarnet de Bonificação», cons.
ttiuído por uma pluralidade de fólhas
destacáveis, caracterizada pelo fato das
mesmas serem retangulares em zõres
adequadas, tendo próximo à borda dois
retângulos filetados, inscritos, equidistantes, de Modo a configurar uma orla
ou tarja vazada, onde, de espaço a espaço há trechos achurreados no sentido
1. — Nôvo tipo de tampa de utile,
longitudinal, de forma a permitir que
entre os trechos achurreados apareça o caracterizado por ser constituído de um
fundo do' papel; pelo fato de ter local corpo único, aproximadamente troncopróprio para descriminação da ! impor- cônico de pequena altura com a parte
anda, data, e demais dizeres que o superior maior formado 'tuna borda
tornam semelhante a um cheque bancá- que se ajusta'na boca do bule. Um total
•io, f Um' total de2 Pontos.'
•.
.de 4 pontos,
•
/
•

s TBRIVIO N9 131.949
De 24 de agósto de 1961
Requ;erente: S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.
Título: Nôvo e original—dèsenho
ornamental para tecidos. — Modêio
Industrial

1 9 Niivo e original desenho ornamental para tecidos, em côres contrastantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando grupos grandes e menores de
manchas irregulares. A maior parte
das manchas é estampada em unta
c& viva, sobreposta à côr mais c.ara, e duas chapadas, acabando ria
parte- externa em "picota", de- morlo
que as manchas de côr escura sempre se apresentam menores que as
claras. Da mesma maneira são estampadas outras manchas, apenas
em côr mais apagada. Existem, também, pequenas manchas em côr contranstante, chapada, que são as vêyes sobrepostas e outras vezes isoladas, contribuindo para o bonito
efeito do conjunto as manchas chapadas em ceor escura corn_contdrim
grosso ou riscos no centro faltes em
côr preta. Tôdas as manchas dos
grupos descritos são ligadas entre si,
saldo o conjunto executado em sete
côres, sôbre fundo branco, que aparece nos espaços livres. (Um total
de 2 pontos).
'1.1.11.M0 N9 133.061
De 2 de outubro de 1961
Requerente: Rirostd Urushima —
São Paulo.
Título: Nôvo modelo de antena
para rádio de veículos. — Modálo
Industrial.

19 NU° MOdélo de antena para
rádio de veículos, "'caracterizado por
compreender -inicialmente um suporte ovalado de base feito preferentemente .ern plástico, com a superfície
lateral provida de ligeiro degrau mediano contornante, e tendo a face
posterior inclinada, com delgada
guarnição flexível de eneôsto, face
esta da qual salientam-se dois pinos
roe,queados para fixação ;lateral ao
Calmas
• do veículo, um dèles ser•
.

,
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-vindo para aplicação da tomada extrema do fio de ligaçã,o ao rádio; e
na face %anterior do mesmo suporte
aplicando-se a base prapriamente
dita metálica ovalada e com superflete levemente abulada base esta
da qual salienta-se excentricamente
a superfície um bloco aproximadamente prismático trapezoidal com
arestas e cantos arredondados e
ainda provido de furo vertical passante e atravessando o referido bloca
sendo disposta a capa externa tubular da antena, com terminal inferior
provido de ligeiro estrangulamento
de secção e cabeçote cónico, e tendo
ainda um outro estrangulamento de
tecção próximo ao extremo superiar
da capa além do qual salienta-se a
seção Interna da antena também com
terminal superior dotado de estrangulamento de seção e cabeçote cónico
extremo: tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desentaas anatos.

•

t
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TÉ2/M0 N 9 134.297

'MIMO N 9 134.300

De 21 de novembro de 1901

_De 21 novembro de 1961

Requerente4: Humble 011 St Refining
Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Modelo industrial aplicável
em rastro de pneumáticos. — Modelo Industrial.

Maio de 1963 - .1837
TÊM°

I.° — Original decoração identificadora em papel para usos d.versos,
constituído por fOlhai 1 — 'de papai. Casual- e normal simples ou dupla
avulsa ou blocada, de côr qualquer
preferivelmente clara, de feitio bâsicemente quadrangular com cantos
2 — arredondados, caracterizado por
ter num dos lados o superior tomando
quase que tôda a borda uma , ama
3 — de côr contrastante substancialmente larga e, .imed:atamente abaixo
uma linha — 4 — da menma côr da
tarja terminando ambas equidistances
cgs uma linha — 5 — do idenCca côr
que atravessa um dos cantos do papel
do modo a configurar um triângulo
retângulo cujo vértice coincide coas
o canto da fOlha e que tem in crito

De 30 de outubro de 1961
Requerente: Indústria Metalúrgica
Fabin Ltda. — São Paulo.
Titulo: New° e original modêlo de
isqueiro.
IVIcAêla Industrial.

À

1 9 Modèlo industrial aplicável em
rastro de pneumáticos para veículos
automóveis caracterizado por sulcos
laterais verticais nos flancos até a
altura do ombro do pneu (1) nervu ras (2) formadas entre os sulcos 1.
um primeiro friso da extremidade
da banda de rodagem (3), projeçao
dos frisos da banda de rodagem (4)
proiecão triangular do friso intermediário (5) c friso central (6) s
reentrância triangular de lado "B"
(7) e a projeção do lado "B" (8)(Um total de 3 pontos).

19 Modelo industrial aplicável em
rastro de , pneumáticos para veiculas
automotivos, caracterizado por componentes verticais da barra circular
(1), lateral dos flancos do pneu,
sulcos (2) entre os componentes da
barra 1, friso lateral circular (3), da
extremidade, pequenas incisões nus
frisos (4), friso superior (5, 6), circular, friso -lateral (•7, 10), circular
intermediário sulcos em zigue-zague
(8), entre os frisos, e um friso central (9). (Um total de 3 pontes).

T2340.N 9 134.298,

TWIMO N 9 134.201

De 21 de novembro de 1961
19 Nevo e original modal° de faqueiro, caracterizado por ser sei
corpo prismático cuja base é uma Requerente: Humble Oil Reliass.cciaçáo entre uma figura oval e ning Company — Estados Unidos da
vma retangular. (Um total de 4 América.
pontos).
Titulo: Modelo industrial aplicÚel
em rastro de pneumáticos. — Modif:o
Industrial. •
Taa/M0 N9 134.221

outro triângulo — 6 — deigual
côr
à da tarja o das linhas cujo vértice

lados Coincidem com o canto e bordas
da fõlha, tendo e hipotenusa paralela
à linha 5 — mantando-se afastada
desta distância menor do que a atm
separa a linha inferior — 4 — da
tarja 3; pelo fato do 'haver dentro da
tarja — 3 — devidamente inscrita na
mera, em sua parte central, lorigituclinalmente dizeres ou nomes vasados
— 7 — de forma a aparecer nos mas.
mos a côr do fundo do papel,
total de 2 pontos.

De 21 de novembro de 1961
Requerente: Humble 011 & Refining Cornpany — Estados Unidos da
América. .
Titulo: Modêlo Industrial aplicase:
em rastro de pneumáticos. — Modelo Industrial.

De 17 de novembro de 1961

TÉRMO N.° 134.861 •

Requerente: 0swaldo Colombo —
São Paulo.
Pontos característicos de: Original
Configuração em chapas de prateleiras e fins correlateis.

1 9 Chapas de prateleiras, caracteza-se por apresentar-se no feitio de
chapa estampada inteiriça, sem solda
(ou moldada por outro processo),
exijas arestas' dos caritos. „formam
angulos de oproltimadamente , cento ie
vinte graus . e cante e' Cfritstlenta
Vaus.. alm4otal 'de 8-ponto.

134.860

De 12 de setembro de 1961
Requerente: Humble ReflRequerente — Front Feed S"
ning Company — Estados Unidos da Mecanizações
Contábeis — São Paula,
América.
Titulo — Original decoração identiTítulo: Modelo industrial aplicável
em rastro de pneumáticos. — MoCê• ficadora em papel para uso diversos
lo Industrial.
— Modêlo industrial.

Tfal.M0 N ; )133.777

1.

N.*

Ir

De 12 de setembro de 1961
Requerenie — Original dworação
identificadora em papel para usos di.
versos
Modelo industrial.

19 Mode.° industrial aplicável em
rastro- cisaneumáticos para veiculss
automotivo, caracterizado por uma
base das projeções verticals, c laterais,
em forma de dentes, (1), o cúspide
(2,) das projeções laterais 1. uma sé-'
ria de octógonos laterais .(3), aspaaados catre .si e das (nitras séries coe
octóaonos raie' compõena a' banda, da
modêlo.,uma série de octógonos centrais (4). , e uma série; de octógono::
laterais, (5), intermediária , entre 3 e
4. (Um total de '3 pontos).

1 9 ,Mo' cialo industrial aplicável em
rastrO de pneumáticos para veículos
autorhOtivOs, caracterizado por" uma
série'de nervuras largas (1) que par-,
tem' da 'base do' pneu e vão ter à
região central da banda de rodagem,'
ambro (2) , das - nervuras 1, um flanco :vertical - (3) . das nervuras (1),
uma região axial da banda de ro-,
dagem, (4) . .e aulcos2j(5) entre as;
nervuras 1. (Una total de 3 pontos) .

1. 0 — Or:gir.al decornção idantifica.
dora em papel para usos diversas",
constitída por /Olha de papel, avulsa
ou . blocada, Simples ou dupla, de côr
qualquer, preferiveltnEnte clara — 1
<— de feitio. bàsicamenta quadranguler:
do- cantos — '2 — arredondados, carne.
terizado por ter mán d .:8 lados ia
mando! tôda a borda; uma tarja — 3
0—; • g de côr contrastante ' substancialmente larga que possui em sua parte

1
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central, ultrapassando a linha longitudinal mediana, um trecho — 4 —
onde não há imprecsão da côr da ta aja,
de modo que aparece destacada a côr
natural do fundo "do papel, forma a
configurar como que uma janela onde
Pode ser impresso título — 5 — ou
nome, e, tendo ainda, inferiormente
uma linha — 6 — de grossura substancialmente igual às linhas utilizadas nos
impressos linha essa que tonta tôda
a parte inferior da tarja — 3 Um
total de 2 pontos.

lha da papel avulsa ou blocada simples
ou dupla de feitio bàsicamente quadrangular de cantos -- 2 — arredondados caracterizado por ter num dos
lados o superior urna tarja — 3 -côr contrastante, subsbtancialmenta
larga e imediatamante abaixo quase
que encostada, uma linha — 4 — fina
e de igual côr a cra, tarja superior.
Um total de 2 pontos.

TERMO N.° 14.86c

Dep. eu: 25 ,de setemb.o de 1961

TERMO N.° 134.899

.
Desenho Industrial.
Requerente: Boa Leitura Livrarias e
Requerente — Front Feed S.A. Papelarias Ltda. — São Paulo.
Mecanização Contábeis — São Paulo.
Titulo: Original desenho em capas
Título — Original decoração identi- para cadernos e outros.
ficadora em papel para usos diversos
— Modelo industrial.
Pontos c-r cterísticos
De 12 de setembro de 1961

olaia de 19631

afastamento central entre os sitados
ramos; ultrapassados Os faróis, os ra.
mos descritos se reúnem ohm único e,
de cada lado da carrosscria, contornamna, acompanhando a curvatura lateral.
Na parte traze.ra, a carrosscria ,taresenta a conformação dos carros dano.
minados "rabo-de-peixe", possuindo o
párachoque semelhante ao dianteiro, em
eals ramos retos, contornando os faróis
trazeiros, e fixados à carrosseria percas
lados. As portas do novo modèlo apre.
sentam a conformação- inclinada para
diante, com os cantos acentuadamente
arredondados, e a- altura sensivehnente
menor que a altura da carrosscria, fazendo com que h3ia urna acentuada
curvatura para baixo na linha superior
da carrosseria; na porção trazeira, em
l'ERMO N.° 135.297
cima, há pequena abertura guarnecida
por têmpa móvel, pe a qual o motor
De 27 de dezembro 'de 1961
poderá ser inspecicriado. — Um total
Requerentes: João Alves Baptasta e de 3 pontos.
Wladimir Sant'Ana gastos do Pradoi
— Estado da Guantuara.
TERMO N.° 135.3a0
Original configuração introduzlda em carrosserta de triciclos
oe 29 de dezembro de 1961
Modelo Industrial.

capa, onde há tres linhas horizontais'
paralelas -- 5 — .it4e vão da proximtdada da borda d.reita até aproxmadamente a linha mediana longitudinal;
pelo fato de, abaixo das linhas horiaotta
tais, deslocadas para a direita em rala,
çâo à sua Inha mediana haver um
disco grande — 6 — 'pelo faro dos
apresentarem em
círculos ou d:scos
côres únicas, contranstantes em rela‘
ao fundo, tendo alguns, cbr forte, cheia,
outras a mesma cor mais fraca e moda
outras apresen':ando apenas a circunferência de circulo na côr dos demais,
ficando a parte central sem côr, mostrando a côr do tundo da capa. —
Um total de '2 pontos.

Dunlop Rubber Company Limited •-•
Inglaterra.
Titulo; NU° modé;o -de rastro para
pneumático". — Modêlo Industrial.

•
1.0 — Original decoração idantificaclora em papel para usos diversos,
constituída par fôlha — 1 — de papel
usual e notmal stinp:es ou dupla avulsa ou blocado de cOr qualquer preferivelmente clara de feitio bàsicamente
quadrangular como cantos — 2 — ar, redondados caracter:zado por ter num
dos lados, o superior, tomando quase
tôda a borda urna tarja — 3 — 'de côr
contrastante, substancialmente larga e
imediatamente • abaixo uma linha — 4
— da mesma côr da tarja terminando
' ambas equidistantes de urna linha ..5 — de idêntica côr que atravessa um
dos cantos do papel de modo a configuiar um tr:ângulo , rstàagulo cujo vértice coincide co i1to da fOlha
que tem inscrito um outro triângulo
— 6 — ,de cr igual à da tarja e das
linhas, cujo ledes e vértices coincidem
com o canto e borda da fôlha tendo a
hipetenusa parcla:a — à linha — 5 —
mantendo-se afastada desta a mesma
distância que separa a linha inferior
3 — da tarja — 5 — Um total de
2 pontos.

1.0 — Orzyto gn aaaeuno em capas
para cadernos e outros, constituído por
capas de cadernos, ou outros — 1 —
de feitio quad -angular, de c& clara,
preferivelmente branca, caracterizado
por ter esparsas, sem ordem anar,nre.
.ctstribuidos irregularmente, uma série
ou multiplicidade de circulos de tamanhos diversos, sendo a maior — 2 ,substancialmente do mesmo diâmetro da
1.° Original contiguração introdu,,
moeda de um ou dois cruzeiros e as zlda em ctrrosseria de. triciclos, caracdemais menores, numa sér ; r: decrescente teriza'do pelo fato 'te se constituir de
de três ou quatro tamanhos, indo até unia corrosscria propriamente dita. con. diâmetro aproxi- versível, Isto é, com capota removível,
madamente igual à de uma.lentilha; cujo aspecto lateral apresenta a conpelo fato dos círcups disseminados em figuração sensivelmente alargada ,:a
aparente desordem se espalharem em porção dianteira, avendo, na parte
toda a superfície da capa. de modo que mais elevada da frente, uma tampa móalguns — 4 — tangenc'aca as suas I, vel; na frente da ,ar-csseria, localizambordar, ficando como que narealm -ate I se os faróis, redoados. os quais .mão
seccionados pelo seu corte; pelo fato protegidos pelo párachoque constituido
de ter, no extremo inferior direito, subs., por uma haste cromada que se subditancialmente na quarta parte da super-' vide em dois ramos, contos miado os faficie da capa, a rarefação de c.rcuios róis e tendo o ramo Interior duas dode modo a destacar um trecho do batido bras acentuadas atira de permitir maior.
9,,,n.••••n-*
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a Decreto a.

TERMO N.° 135.245

dos da América.

45.421, de 12 43(

fevereiro de 1959. — Circulas
n.• 6, de 19 de fevereiro de 1949,
do Ministro da Fazenda,

/ft*?

De 12 de janeiro de 1952
Philco Corporation
Estados Uni.

Conso%dação baixada com

TERMO N.° 134.863
De 12 de setembro de 1961
Requerente — Front Feed S.A, Mecanizações Contábeis — São Paulo.
Titulo — Original decoração identificadora em . papel para usos diversos — Modelo industrial.

• 1-ro kort4 pe

•
•
1.° — Novo modêto de rastro para
pneumático, caracterizado pelo fato dl
apresentar,_ de um e outro lado, utns
série de saliénc:as convergentes qut
partem das umbreiras do pneumútlao
cujos extremos desencontrados c, ligeiramente, interpenctrantes se situam de
um e outro lado du centro do pneumático. — Um total de 3 pontos.

I

Titulo — NU° modelo de recepto
de televisão — Modele industrial

DIVULGAÇÃO N.° 810
Preço: Cr$ 100,00
A VENDAI
Se.fào de Vendas Av. Rodrigues Alves. 1
Agência 1: Ministério da -Fazenda
Atende-sei a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

1.° — Original decoração em papel
para usos diversos, constituída por fO-

1. 0 — NOvo modelo de receptor de
televisão, caraCteriaado pelo fato da
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que a respectiva caixa, de' forma,
substancialmente, - retangular convencional em elevação de frente, apresenta, de lado uma forma, substancialmente, trapezoidal, sendo limitada por nervuras em V invertido e de secção,
substancialmente, retangular. Um total de 4 pontos.
TERMO N.° 137.060
De 12 de março de 1962
Rossano S.A. Comercial Industrial
e Importadora.
Rua Joaquim Távora o.° 1.01.0 —
: Sio Paulo.

'Ziet

rem constituídas em forma de abas
ou franjas caídas e is quais são sobrepostas ao tecido do fundo da coberta
de cama ou outro tecido assim ornamentado, podendo tal "trabalho ser executado em estampado, com desenho
"Jacquard", em chenile, com fios de
diversas fibras, unicolor ou mesclado,
tanto com fundo liso ou bordado em
alto relevo. Um total de 2 pontos.
DURMO N? 110.396
De 15 de maio de 1959
Requerente: Priedrich Brendel —

alemão, residente em SaalstadtfPfalz
— Alemanha.
Pontos característicos de: Assento
para veículos a motor. (Privilégio de
Invenção).
1 9 Assento para viatura, com molejo, e amortecador, caracterizado por
uma superfície de assento, por tirantes de alavanca, suportando a superfície de assento e acolhados
molêjo e ao amortecedor, assim como
Por um batente; que limita o mosimento da superficie de assento, psOo
menos no sen , ido descendente. (Um
total de 17 pontos).
Tramo N9 110.524

•

De 21 de maio de 1959
Nova configuração externa de frasco e tampa ornamental — Modelo industrial.
I.° — Nova configuração externa
de frasco o tampa ornamental, caracterizada pelo fato do corpo do frasco
ler de base quzdrangular, possuindo os
quatro ladás reentrâncias centrais e
tendo o gargalo menor. Um total de
pontos.
3 pontos.

Depositante: Dr. Kur Mulles }C.G.,
Krefeld — Alemanha.
Título da invenção: Processo e diso
positivo para fabricação de corp.
moldados fibrosos, em particular com
elevada espessura de parede. (Pris
vilégio de Invenção) .
19 Processo para fabricação de corpos moldados fibrosos, em particular
com elevada espessura de parede,.
mediante deságue ou deshidrataçao
de pasta fibrosa em mo des-peneiras
sob pressão positiva, cuja pasta é
TÊRMO N.° 147.502
alimentada ao mo.de-peneira pelo
de baia°, caracterizado pelo fato de
8 de março de 1963
que, na fase inicial da deshidrataçao,
Nevo e original desenho ornamental a precipitação fibrosa tem lugar cm
velocidade reduzida- sob alimentação
para tecidos.
reduzida da pasta, cuja alimentação
Companhia Paulista de Chenille Te- só
será incrementada vigorosamente,
celagem e Confecções — Sio Paulo depois
de ter-se formado uma pri— Modelo industrial.
meira e delgada película fibrosa, sem
penetrar profundamente nos poros de
molde-peneira. (Um total de 11 pontos).
TaIRMO 11 9 110.817
De 29 de maio de 1959:
Aia '

Em resumo, reivindicam-se como
pontos característicos do desenho, os
seguintes:
1. 0 ) — Nevo e original desenho ornamental para tecidos, earacterizadc
pelo fato de consistir em uma plurali
dada de faixas ou listras dispostas pa
ralelamente e equidistantes umas (IA
outras na direção longitudinal ou ho
devotai ou perpendicular ou vertica"
pondendo os ângulos, por tais liai,:
formados, serem maiores ou menore
Juntos ou separados; ,eenacterizado
da, pelo fato cias faixas, ou listras,.
_

Requerente: Walter Kittel — Austrie..
Pontos característicos de: Dispositivo de discos contactares para coluna contactora. (Privilégio de Invenção).
19 Dispositivo de discos ou pratos
contactares, destinado a emprego em
uma coluna ou em um contactar gaso-líquido similar, dotado de um es
paço vertical de vazão, no qual o
liquido, em descida, entra em contacto íntimo com gases em ascensão,
caracterizado por compreender, em
combinação: uma pluralidade de primeiros e segundos discos contactores,
sujos. primeiros e segundos discos
ontactores são dispostos horizontasnente dentro do espaço de vazão.
ai seqüência alternada uns sôbre os
itros, e espaçados entre si; uni pri
eiro meio de c,ondutO na. circunfe:mia de cada primeiro disco, para
ar o lícuside . vggcs ?Rente 4, parr
b:0, desde a - Circunferência do /riiro disco até à circunferência do
alndio., disto . imediatamente inf e-

Maio de' 1963- I1839 )

_
rios; um primeiro meio reortentador,
para obrigar o líquido, descendo
através do primeiro meio de conduto, a entrar no segundo disco em
uma direção horizontal; um segundo
meio de conduto, disposto na parte
central dos segundos discos, para
guiar o líquido para baixo, desde os
segundos discos até à f/ore5,a central
do primeiro disco imediatamente inferior; um segundo meio reorientador para obrigar o líquido, que desse
por via do segundo meio de conduto
a entrar nos primeiros discos em
uma direção horizontal, e sendo que
tanto os primeiros come os segundos
discos possuem uma pluralidade de
passagens inclnadas para o gás, distribuídas sôbre tócla a área dos discos, com a inclinação das passagens
nos primeiros discos orientada na direção periférica, de sorte que a vasão
do liquido através dos primeiros discos, e o fluxo do gás através das
passagens nos primélros discos, seguem substancialmente a mesma direção perifirica, ao- passo que a inclinação das passagens para o gas
nos • segundos discos é orientada rrn
sentido radial centrípeto, de sorte
que a vasão do líquitaa através dos
segundos discos, e o fluxo do gás
emergindo nor via das passagens dos
segundos discos, seguem substancialmente a mesma direcão centrípeta.
(Um total de 12 pontos).
TÉRAIO N9 110.863
De 2 de junho de 1959

TERMO N° 110.972
De 8 de junho de 1959
Depositante: Cfaemische Fabrik
monta G.- m. b. 11. -- Estabelecida

em Hamburgo, Alemanha.
Pontos característicos 'de: «Processo
para a obtenção de compostos orgânicos com pelo menos um núcleo hete•
roticlico, que contém um átomo de
nitrogénio, como substituinte básico».
1° — Processo para a obtenção de
compostos orgânicos com um núcleo
heterociclico, que contém um átomo de
nitrogênio, como substituinte básico,
caracterizado por reagir-se nitrilos com
compostos orgánicos, que contem nos
extremos dois átomos de halogénio,
em presença de hidrogên'o, um meio de
6ndensação básica assim como de um
catalizador hidrogenante.
Um total de 4 pontos.
41nn••••n.,

TÊRNIO N° 110.987
De 9 de junho de 1959
F. M. C. Corporation — Estados
Unidos da Ara:rica do Norte.
Pontos característicos da invenção
de «redução de nitrilaso — Privilégio
dc Invenção.
1° — Processo de reduzir um compost3 orgânico coatenclo grupamentos
nitrila e o.;:ima, carricterizac..0 pelo fato
de pôr-se eia contato o Lomposto or.
gánico com hícirognio na presença de
composição que ccraprecncie: um cata.
lisador de metal de IZan; pe!ci menos
um moi de um arsallido de Acido ali.
fátiCo líquido, por g rupu formador do
moina no referido composto organicot
e uma substância alcalina,
Uni total de 10 pontos.

Requerente: Agefko Kohlensh,ure —
Werke G.M.B .14, em Dusseldorf —
Alemanha.
Pontos característicos de: Processo
e dispositivo para a obtenção de na •
q uenos corpos moldados de ácido carbônico. (Privilégio de Invenção) .
1 9 Processo para a aobtenção de
pequenas cornos maldades a partir
de acido carbônico sólido, caracterizado pelo fato de se prensar uma
placa de gelo carbónico de pèso especifico igual a cerca de 1,5. de encontro a uma chapa inferiormente
obliterada ou aberta, dotada de nOTERMO N 9 111.0f0
merosos orifícios Ce configuração
Igual, cuias paredes convergem no
De * 11 de junho de 1959
sentido da pressão, com uma Risca
tal que a placa de galo carbônica
seja decomnosta em uma quantidade
Requerente: Ciba Société Anonyme,
correspondentemente numerosa d'e Basiléia, Suíça.
fragmentos em forma de pinos ou
Ponto característico: «Processo para
de. cordéis, cujo pêso específico é aumentado em virtude da introduçao a fabricação de quinacridonas de 6:13sob pressão e cuja superfície é am- állildroquinacridonas, — Privilég.o de
plamente fechada. (um total de 5 Invenção.
pontos).
=MO N9

110. 884

De 3 de :unho de 1959

Requerente:. 'RMC Corporation —
Estados Unidos da América.
pontos característicos de: Prodação de ácido cianarico de uréia.
(Privilégio de Invenção) .
1 9' Processo, • para converter uréia
em ácido ciam:mico bruto, conversível, pela hidrólise ácida e lavagem,
em ácido danador, industrialmente
puro, pelo aquecimento da uréia
numa zona aquecida a temperaturas
de 230° a 37590, para desamonizar a
uréia, através de uma e s tágio plástico viscoso, a uma estágio sólido
duro, caracterizado por preparar-se
uma. mistura granular, state, de ácido cian.Ymero bruto com uréia; su•
prir-se sia 'referida mistura data à
zona aquecida, removê-la, através da
zona aquecida, enquanto ae
continuamente, a mistura, para preservar; os -.; grânulos na -• formasôlta,
e por removerem-se os grânulos da

10 — Processo para a fabricação
de quinacridonas pela oxidação de
6: 13-dihidroquinacridonas em solução
alcalina, caracterizado pelo fato de se
Jfetuar a oxidação Zona o uso de um
ácido antraquinono-sullbalco, como g

agente oxidante.
Um total de 9 pontos.

TÉRMO N° 111.195
De 17 de junho de 1959
Requerente: Ciba Sociéte Anonyins,
Basiléia, Suiça.
Ponto característico: «Processo para
a fabricação de esteroides 18-oxigenados». — Privilégio de Invenção.

1° — Processo para a fabricação de
esteroides 18-ox.genados, caracterizado
pelo fato de -se hidratar compostos 18:.
..20-ciclo-20-hidrox1-pre g nâniUs e nos
resultados compostos delta 18:20-pregt:
nênicos se dissociar oxidativaturnte
zona equeekla (Um total de 9 pon:- dupla ligação-18:20.
tos) .
Um total de' 8 pontos .

•
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TÉRMO /NP 111.439
De 30 de junho de 1959
Depositante: Ciba Societe Anonyme
- Basiléia, Su.ça.
Pontos característicos ' de:- Procesao
para a fabricação de preparações ele
Vrivilégio de Invenção.
tingimento
1 9 — Processo para a preparação de
soluções e preparações aêcas e pastosas
de corantes organkos, os quais, devido
à presença de,um radical de dihaloganotriazina, são capazes de ser fixados nos
materiais a serem tingidos, caracterizado pelo fato de se ad.i.onar as preparações corantes ou soluções corante,
em adição ao agente fixador de ácido
inorgânico requerido para a fixação
do corante, amónia ou uma raoncaraina,
no máximo, secundária, a qual pode
conter um grupo de ácido carboxilico
ou ácido sulfônico aromaticamente ligado.
Um total de 9 pontos.

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção 81)
segunda posição, veda a terceira passagem, ao Mesmo tempo que permite
a comunicação entre as segunda e quarta passagens. Um total de 12 pontos.

TeRMO N.° 112.006
De 12 de julho de 1959

Maio de 1963
/".

quando se deseja avivar ou restaurar
apenas as cores de uma fita anterior.
mente já entintada; segunda; a segunda
hipótese ao desejar-se entintar uma fita
nova e em branco, Uni total de 3
pontos.

Modelo de utilidade
Requerente — Gualtiero Budini
TÉRMO N.° 111.821 Rio de Janeiro,
Título — Original limpador de pa
De 15 de julho de 1959
ravrisaS, vidraças, vitrines e análogos.
TRRI1/440 N.° 115.017
1. 0 — Original limpador de para.
Pontos característicos de "Aperfei- brisas, vidraças, vitrines e análogos,
De 25 de novembro de 1959
çoamentos no processo de fabricação caracterizado por ser constituído, esde papel" — Privilégio de invenção. sencialmente, em seu conjunto de duas
Requerente: Erich Otto — São Paulo,
Societé Rhodiaceta — França.
placas metálicas retangulares, paraleTitulo; Dispositivo cora alavancas de
1. 0 — Processo para a fabricação las e equidistantes . dispostas, fixadas
de joelho destinado a transformade papel a partir de uma pasta cons- em uma pequena barra de madeira. ação
.,
tituída pelo menos em parte de fibras sendo ditas placas formadas com as ção de movimentos c:e acionamento lensintéticas dispersadas em água na pre- extremidades superiores dobradas para tos em movimento rápidos de ligação -sença de gelatina, caracterizado pelo dentro em ângulo obtuso e as inferio- Privilégio de Invenção.
efetuada a um pH compreendido en- res também voltadas para dentro; uma
1.°) Dispositivo com alavancas de
peça de borracha de .perfil trapezoidal, ação
4re 2 e 3.
de joelho destinado a transformaterminando além das placas metálica,. ção de movimentos de acionamentos
em forma de lâmina, ficando presa
TERMO N.° 111.851
ifirmemente, pela primeira parte, entre lentos em movimentos rápidos de ligaas extremidades superiores das referi- ção; Caracterizado pelo fato de que as
17 de julho de11959
das placas; e uma almofada de espuma alavancas (1) „(5) e (7) são acopladas
de plástico, com a parte superior en- entre si pelas seus centros móveis (4)
Requerente — Robert Bosch G.M. caixada, firmemente, por compressão, e (6), e alavanca (1) recebe uma
TaR1V10 ‘1\1° 111.524
B.H., firma alemã, estabelecida em entre as extremidades inferiores das fôrça elástica por intermédio do seu
Sturttgart, Alemanha.
De 6 de julho de 1959
i placas metálicas, enquanto o resto do centro móvel - (2), a alavanca (7) é
Pontos característicos de "Instalação seu corpo fica completamente descom- disposta sôbre o seu centro fixo (8) de
Requerente: Inventa A. G. Für de luz para veículos, em particular pr:mido, formando uma ampla base tal maneira que o seu outro braço (7")
Forschug Und Patentverwertung, firma veículos motorizados" -- (Privilégio paro limar as superfícies sujas, servin- pode oscilar entre os seus encostos,
industrial e comercial auiça, estabeleci- de invenção).
do a lamina para retirar os excessos. respectivamente contatos ou terminais
da em Luzem, Suíça.
1. 0 — Dispositivo regulador, auto- Um total de 2 pontos.
(9 e 10) de .tal forma, que a fórça •
Pontos caraZteristicos de: «Processo mático e dependente da corrente eléelástica faz dobrar as alavancas (1) e
para a obtençáo de glicerina e de gli- trica e da tensão, Para geradores exci(5) em joelho o qual ee apoia no ponto
cosi. — Privilegio de Invenção.
tados em derivação e acionados com
TÈRMO N.° 114.694
de encosto (11) fig. 1) e o braço (7')
— Procesro para a obtenção de rotações fortemente variáveis, e que
da alavanca (7) se apoia sôbre seu
glicerina e de gikosi dotados de me- contém, além de um transistor de enerDe 12 de novembro de 1959
contrato respectivamente encosto ou ternos do que 6 átomos de carbono na gia, ligado em série com a bobina de
minal (9), que os pontos de encosto
cadeia, caracter:zado pelo fato de se excitação do gerador, mais um tranRequerente: Augusto Leite Pessoa
(11) e (11') são dispostos em tal
tratar, por meio dc hidrogênio, saca- iistor (transistor regulador), destinado Estado da Guanabara.
distancia entre si, que ao transmitir o
rose em solução aquosa e na presença a comandar o primeiro "e cujo circuito
Titulo: Dispositivo e aperfeiçoamende catalisadores de h:drogenação, - a de saída acha-se acoplado, através de tos relativos a enrintação de fitas e de movimento de acionamento o ponto de
temperatura elevada e sob pressão ele- um transformador, com o transistor de escrever ou de Impressão — Privilégio encosto (11) move as alavancas (1)
e (5) até pouco além da posição de
vada, em uma única etapa, a um pH energia, caracterizado pelo fato de que. de Invenção.
11 Dispositivo e aperfeiçoamento seu maior estendimento (fig. 2) onde
o qual perfaz, pelo menos 11 a 12,5 no circuito de entrada do transistor reao inicio da reação.
gulador, acham-se dispostos uni diodo relativos a entintação de fitas de escre- então a força elástica é capaz de dobrar.
Um total de 9 pontos.
de Zener ligado à tensão a ser regula- ver ou de Impressão que se caracteri- o joelho das alavancas em sentido
da e, pelo menos, uma, bobina de trans. zam essencialmente por consistirem em oposto, batendo agora contra o ponto
formador, sendo que a bobina de trans- duas estantes dispostas de cada lado de de encosto (11') forçando que também
TERMO N.° 111.561
formador produz uma reação positiva urna máquina; em quatro pinos girató- as alavancas (5) e (7) possam dobrar
para a produção de oscilações auto-ex- rios projetados verticalmente e situados o joelho em outro sentido fazendo asilai
Da 7 de julho de 1959
citadas pela transistor regulador, quan- nos ângulos extremos de cada estante, com que o braço (7') se solte do seu
do e enquanto a tensão a ser regulada devidamente alinhados entre si e que cintato respetivamente encosto ou terRequerente — Henry W. Seeler, taingir ou ultrapassar, respectivamente, têm por fim sustentar uma fita, de minal (9) e bate contra o seu outro
Dayton, Ohio, Estados Unidos da Amé- o seu valor teórico. Um total de 12 pano ou de outro material a qual é encosto respectivamente contato ou terIntroduzida num vibrador ou gula, no minal (10)-fig. 3). Um total de 5
rica do Norte.
pontos.
ponto de inserção da escrita ou impres- pontos.
'Pontos característicos de "Válvula
são; em que uma corrediça sôbre a qual
para regular a respiração" — (Priviléestão fixados dois dos referidos pinos'
"
TERMO
N.°
111.956
gio de invenção).
serve para ajustar a tensão da fita por
1. 0 — Válvula reguladora de resRETIFICAÇÕES
meio da torsão de um botão: um seDe 22 de julho de 1959
piração, caractQrizado por compreengundo botão dá direção à fita entre um
der: um alojamento,, tendo uma câO tèrmo 114.809 mod. industrial
dates pinos e um sistema auto-restaumara interna e quatro passagens, indo Company — Estados Unidos da Ame- rador; um eixo vertical regularmente para Uivo modêlo de cortinado, de
The
McNell
Machine
&
Engineering
UMA
p/-ia-eira
orifícios
externos;
dali a
grande, ligado às engrenagens da má- Einpa Emprêsa Paulista de Copassagem, com UM primeiro membro rica.
quina para' atuar um sistema auto piloto mércio e de Aplicações Ltda.,
de válvula associado à mesma, destinaTítulo — Aparelho para a fabrica- e em que êste é formado por dois rodos pontos publicados . em 16-5-63.
do a( alternademente permitir o in- invenção) .
que impulsionam a fita em sentido
O têrmo 137.197 mod. indusfluxo de filado na dita câmara, e vedar ção- de pneumáticos — (Privilégio de circular e envolta àqueles quatro pinos
a mencionada passagem contra escapagiratórios; um segundo sista, a de pineis trial para New° Modèlo de Fecho
1, 0 — Aparelho Para tratamento situados em posição idíaitica ao referido corrediço, de Yoshida Kgyokk,
mento de. fluido na câmara em questão; uma segunda passagem, destinada de pneus, durante o período de res- sistema piloto serve de guia fita; um .pontos publicados em 16-5-63, toa ser ligada a um manancial de pres- friamento seguinte à vulconização, ca- segundo piloto_ êste porém manual tal de pontos 1.
são intermitente negativa e positiva; racterizado por um suporte (35) on- atuado por meio de Uma manivela e : o têrmo 137.275 mod. indusutba terceira passagem, destinada a gajável com o pneu e operativo para formado por dois roletas compressores trial para Niko e original desenho
ser alternativamente vedada e aberta suportar o pneu em urna posição suvi- adjacentes que se juntam ou se afastam :ornamental para tecidos de S.A.
tancialmente vertical ou em pé, o dito mediante uma chave em unia fita sem
para a atmosfera; uma quarta pa,saa- -aporte
sendo móvel fora de contato fim com pouco mais de um metro de ( Indústrias Reunidas F. Matarazzo,
gera, destinada ser ligada à pravssão
com
o
pneu
pelo engajama-no do pneu circunferência destinada a escrita ou a pontos publicados em 17-5-63, o
positiva intermitente; e um segundo
membro de válvula dentro da referida por discos de fechamento, ou meios se- qualquer im p ressão uma tampa com ,clichê saiu encabeçado pelo tèrmo
melhantes (60,80) móveis em engaja- uma , parte fixa e . duas móveis para In.° 137.282.
câmara, podendo ser alternativamente
'manto
de vedação com os talões do
movido para uma primeira e para uma pneu, revendo meios para inflar o pneu proteção do aparelho ora inovado. Êste 1O têrmo 137.282 mod. indusconjunto teia por fim sustentar uma fita trial para IsTèvo e original de7enho
segunda posições. cujo segundo mem.3 meios operáveis pelo engajamento
bro de válvula, enquanto' na priraelra do dito pneu pelos ditos discos de fe- na posição conveniente e movimenta-la ornamental para tecidos, de S.A.
circularmente, o que se realiza de -dois
, posição, veda as segunda e quarta pas- chamento, para girar o pneu em uma modos: -automàticamente à proporção 7nditstrias Reunidas F. Matarazsagem; impedindo sua intercomunica. condição inflada, durante a duração que se atua a máquina por melo das to, pontos publicados em 17-3-63 o
eia, permitindo simultâneamen te a ao do período de resfriamento. Seguemsuas teclas ou barra:, manual por melo clichê saiu encabeçado pelo têrmo
municação entro as terceira e quarta
2 a 12.
se
os
pontos
de
ns..
de uma manivela o primeiro caso ocorre il.° 117.275.
gomar" e* passo que, enquanto na

•
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fermentado; Sernet; genebra gengibirra; gem e para croché; lios e linhas de toda
rirmo a.° 580.339, de 21-2496 3 Termo n, 580.316, de 21-2-1963
gin, gingar; kirsch, kummel; licores: especie, fios e linhas para pesca, linha.
Hosital
de
Clinicas
Santa
Rosa
S.A.
Ei
Carneiro
Gomes
das de aço para pesca
São Paulo

Pernambuco

Pronto_ Socorro do
tirado •:\ •Proncordis-

maarsquinhos; nectar; piperraitn, ponches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky

Classe 23
Para
distinguir:
Tecidos em geral, te..
dC-AF É ASTÓR I A 1,
Termo n.° 580.351, de 21-2-63
ciclos para confecções an geral, para
Empresa Construtora Sulina Limitada tapeçarias e para artigos de cama It
.541)1; STR IA BRASILE RA'.
Paraná
mesa: Algodão. alpaca, canhatno, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
Classe 33
Classe 41
lã em peças, juta, jersey, inibo, nylon,
Título
'Café
torrado
e
moído
paco-paco, percaline, ratai. rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos Mi.
Termo n.° 580.347, de 21-2-1963
—termo n.' 580.340, de 21-2-1963
permeabilizantes e tecidos de pano couro
Hosital de Clinicas Santa Rosa S.A.
Linduarte Oliveira Ferro
Classe 33
e veludos
Pernambuco
São Paulo
Titulo
Classe
Termo n.° 580.352, de 21-2-63
Para distinguir: Artefatos de algodão.
CAFÉ NANCY
Serraria Santa Ri a Ltda.
nylon, plásticos. canhatnos. caroá. luta,
Classe 33
Paraná
•
lã iinho, paco-paco; rami: rayon. seda
Expressão de propaganda
COUSIR I A BRASILEIRA
natural para senhoras, bordados. borlas.
Termo n.° 580.348, de 21-2-1963
bandeiras, cordões, cadarços, coadores
Classe 41
ple café. sobertas para raquetes caber.
Manoel
Vitahno Pereira dos Santos
Café torrado e moído
Pernambuco
..tas para cavalos, debruns, enfeites,
Classe '4
etiquetas, entremeio, entretelas tlynas.
Titulo
Termo n.° 580.341, de 21-2-1963
las fitas, franjas, filtros de cwe, galões,
Incruzilhada Auto Peças Ltda.
laços de chapéus mochilas montas nesTermo n.° 580.353. de 21-2-63
Pernambuco
Paola Maranhão Representações e
gas, ombreiras, passamanartes, patmt4
Tu:4 mo Ltda.
Indústria Bras.ileirá
lhas, pavios. passamanes. pon . pons pits•
Pernambuco
I WADA AUTO -PEOÃS..
gentes rendas rédeas, redes. mais. sacas.
sacolas tiras, telas para bordar. :carga
Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal bi..
Termo n. 580.359, de 21-2-63
Cdasses: 8, 11, 21 e 39
belots, bolas paar enfeites de árvores
na. de Automóveis Paiácio
Titulo ..
"
1.
de natal, carta geográficas, cartões posSão Paulo
do
tais, cartazes, displays, desenhos artísihrmo n.9 580.342. de 21-2-1963
ticos, desenhos, decalcomania para tetr.ncruzilhada Auto Peças Ltda.
Classes: 3, 33, 41 e 48
cidos, estátuas, estatuetas, estampas,
Pernambuco
Expressão de pro,•aganda
gravuras, frutas de vidro, figuras de
ornatos, festões, fotografias, frutas de
Termo n.° 583 354, de 21-2-63
AUTO PEÇAS -LTDA.l.
louças figuras para enfeites. bolos de
Paola Maranhão Representações e
(Naftt;21-1.14ADA
BRASILEIRA
aniversários, batizados, casamentos e
Turi mo Ltda.
outras quaisquer comemorações, gravuPernamouco
Nome C.ennorcial
ras, imagens, letreiros. manequins, maClasse 21
quetas. obras artísticas, obras de ta:aTermo n.° 580.343, de 21-2-1963
Para
distinguir:
Amortecedores, antepatura, painéis e cartazes para decorações
Ferdinando Cardoso da Costa
ros, auto-caminhões, alavancas, alavane para exposição, projetos, mostruár:os
Minas Gerais
cas de cambio, alavancas de relos, aros,
de mercadorias diversas e para propaautomóveis, breques, barras de freio,
ganda, suportes artísticos para vitrines,
braçadeiras de mola, buchas, barcos, baestatuetas para adornos e para fins
*HOTEL SÃO PAULO
laustres, barras de tração, barras de dl.
rtisticos, taboletas
treneanammaieRii gamisizaw~nb,
ração, braçadeiras, e suportes do cano
mak de escapamento, cubos de veículos chs.
Termo n.° 580.349, de 21-2-63
(11=1.
Classe 33 •
Ferbus Ltda.
pas circulares, carroserias, chassis, carTitulo
Pardna
cassas, caixas para aro:laças, cotovelos,
Classes: 3, 33, 41 e 43
Termo n.9 580.344, de 21-2-1963
carhuradores, correntes de distribuição,
Expressão de propar,anda
Lapa, Filho ,S Cia.
coroas, capotas, caixas d ecambio, caTenno n.° 580.355, de 21-2-63
Pernambuco
bos, caminhes, caminhonetes, carros,
.
Peter Heinrich
conjunots de escapamento, direção, des.
Paraná
ligadeiras, dorsais, engates para veículos, estribos. eixos ,engrenagens, emClas e 28
breagem, freios para veiculas, fronteiAr efatos de produtos acabados de origem animal, vegeta' ou mineral; arteras para veículos, feixes de mola, guare
41
Classes:
23.
36,
37
Classe 40
nições para maçanetas, gonzos, gradei
fatos de subs:ância . químicas
Título
•
Titulo
ponteiras, hélices, hastes. Indicadores
Termo n.á 580.350, de 21-2-63
Termos os. 580.356 a 580.358. de de direção, juntas universais, lanchas,
Termo n.° 580.345, de 21-2-1963
Indústria e Comá cio Bebidas Santa
molas, manivelas, motocicletas, motoci21-2,63
Mate, — Impresos e Materiais para
Izabe: Ltda.
clos, mancais de veiculas, motonetas,
Cia.
Brasileira
Rhodiaceta
Escritório Ltda.
Paraná
pedais,
paralamas, partidas, portas lateSão
Paulo
Pernambuco
rais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
parachoques pistões, pedeStala,
reles para businas, reles para faróis, ro.
ndústriã Brasile-ia
das, retentores, reboques, soquetes para
I,AB2R2ASILETRA
-INDÚSTRsse
veículos, serpentinas, tambores de freRrasiteica
Indústria
Classe 42
ios, tirantes, terminais para cabos de
Para distinguir: Fios d ealgodão, canhaClasse 17
Aguardente. aniz, aperitivos. bagaceira, mo, juta, lã, nylon, fios plásticos, fios baterias, tuchos, varetas de velculos, varais de veículos, varetas de controle de .
e instalações ara escritórios e batici3s, brandy, bitter, cachaça, cerve- de seda natural ot rayon, para escalaafogador e velocipedes e volantes
jas.
cidra,
conhaque;
ex
fato
de
malte
desenho

toidrutorà Sulini

:Proncordis,

Serraria Santa Riti
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Termos as. 580.360, de 1-2-63
Biofanna Société Aaonyme
França

t.SELEFARMA
...lasse 3
Artigos da classe
Classe 32
Artigos da classe
Cias e 48
Classes: I e-. 50
Artigos da classe
Classes: 1 a 50
Artigos da classe
Tèrmos as. 580.365 a 580.369, de
21-2-6.7
Blofarena Sociétii Aztonyme
França .

-NEOMEDICA

Termo n.9 580.373, de 21-2-1963
Comércio e Representações
Odondr
Limitada Rio de Janeiro

fazendas e tecidos de lã em peças, luta.
Termo n.° 580.384, de 22-2-63
Curtume "Rio Negro" Ltda. ceies, capotes, calças, calça-saias, chine.
los, cintos, cintas, camisas. camiseta;

calções, cartolas, coletes, corpinhos, ce.
roulas, cuecas, colarinhos, cueiros, cha.

•

péus; dolmans; echarpes, estolas; farda.
mentos; gorros, galochas, gravataa
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas: leis.
/No
""--, REPRESENTAÇÕES
os, leques, lançaria, ligas, libres, lia'
.n`aa
'
LTDA. .
gerias; mantas, meias; palas, paletó;
pantufas, pijamas, peiguoirs, punho;
Classe 10
peitos e peitilhos para camisas. Pelai.
equigamentos Odonto-Cirúrgicos
tke
nes, polainas, ponchas, pullovers; qui.
VOn0S, guarita; regalos, robe de citam.
Termo n.° 580.375, de 21-2-1963
bre, roupas de brim para o trabalho,
Empresa Metropolitana de Instalações
roupas feitas para crianças, roupões de
Limitada
.
banho; saias, sapatos, sandálias. sou..
Guanabara
déos, shorts,. sungas, slacks, sueterea,
suspensórios, soutiens, sobretudos: ira..
Nome Comercial
jea, ternos, toucas, tailleura. turbantes;
Termo n.° 580.385, de 22-2-63
u niformes, uniformes para empregàdast
Vitrex S. A. Indústria e Comércio de
vestidos; xales
Vidros
!INDUSTRIA BRAS1LEIRA
Termo a.' 580.390, de 22-2-63
São Paulo
Classe 16
'Indústria e Comércio "Luar" Ltda.
Instalações hidráulicas, sanitárias e
VITRER SiA
São Paulo
construções civis
INDUSTRIA E

Classe
Artigos da classe
Classe 32
Revista cien ifica
Classe 48
Inclú tem e comércio em gera!'
Classes: 1 ft 50
Indústria e comércio em geral
Classes: 1 a 50
Indústria e comércio em geral
Têrtrp n.° 580.370, de 21-2-1963
Pedro Juvin
França

-

ODONCIR---

COMÉRCIO

E.

COMERCIO DE

Têrmo n.° 580.380, de 22-2-63
Fundição Agropole Ltda.
São Paulo

iCROPOLE
:na. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, cobre, ferro doce e
zinco

VIDROS
Termo ri.' 580.386, de 22..2-63,
Tras:bulo Maciano
Minas Gerais-

Termo n.° 580.381, de 22-2-63
Indústria de Modelos "Caeiindé" Ltda.
São Paulo

A. II is. C

Ind. Brasileira

DORIVAL

t)DONCIR
Classe 10
Equipamentos Odonto-Cirirgicos

Termo ri.° 580.374, de 21-2-1963
Artes Gríficas Gomes de Souza S.A.
Rio de Janeiro

pal.to, papel estanho, platina poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio.
zinco corrugado, zinco liso e
Termo n.° 580.382, de 22-2-63
Curtume "Rio Negro" Ltda.
Amazonas

CORTUME
RIO NEGRO

p

Classe
jornais. revistas e publicações era geral

Termo - ri.* 580.387 de 22-2-63
Marcenaria e Carpintaria Pasv Ltda.
São Paulo

•

PAEV

Ind. Brasileira'
Classe 40

TESOURO DE
• COMEU lemos -

n••n

Classe 41
Artigos da classe
Terrno n.° 580.392, de 22-2-63
Esquadrias Padrão S A.
São Paulo

MOBILIADORA
MINEIRA E
AMA ZONAS

Classe 32
Uma coleção de livros

DA—KAR
Ind. Brasileira

'..: ; Árticos da classe ..".

JORDANIA
Ind.. Brasileira,

Minas Gerais

Têmto ri.' 580.388, de 22-2-63
Paulo Lotufo
São Paulo

Termo ri.* 580.383, de 22-2-63
• Curtume 'Rio Negro' : Ltda.
Amazonas

I.

• São Paulo

Acolchoados para camas e para móESQU ADRIÁ 8
veis, almofadas, aparadores, armãrios.
balcões para venda, para miáveis e
PAD
berços. biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões,' colchões
Classe 50
de molas. cômodas, conversadeiras, co- Para ser aplicado cot papéis de corres,.
xins, divans, enxergões. escabelos, es- ondeada, contabilidade, plazas. tabuletantes, gabinetes de telefone, guarda- tas, veículos, anúncios e cartazes de
cOmoda, guarda-roupa, mesas, mobílias
propaganda em gual
de sala de Jantar, mobilias de quarto,
Têrmo n.' 580.393, de 72-2-63
poltronas, prateleiras, sofás e
Joseph Chacham Magazin S. A,
sofás-cama estofados

Termo n.° 580.389, de 22-2-63
Lojas Da-Kar Ltda..
São Paulo

IJilet.EsnA.S.I.E.9s;
"?--• 1,
.í . • , :i ' :-. Classe '35:"I

Classe 26
Para distinguir palitos de madeira
esterilizados

Classes: 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 15, 27,
33; 50; 13; 14 e 17
Titulo

Classe 33
Titulo de estabelecimento

.tee NEE(ste

iND. BRASILEIRA

Têrmo n.9 580.391, de 22-2-63
Sociedade de Benefi.fo e Arroz Jordania
Ltda.

CANINDE

Classe 5
Aço em lir
uto, aço preparado, aço acwe.
Classe 3
aço para tipos, aço fundido, aço parArtigos da classe
cialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, araTermo it.° 580.371, de 21-2-1963
mes lisos e farpados, bronze de manHenry Vignard — Rosez
ganês, bronze em pó, em barra, chumbo
Classe 3
em bruto ou parcialmente preparado.
São Paulo
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmenre
Preparado farmacêutico
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganês, gusa, veTermo n.9 580.372, de 21-2-1963
lho, gusa, temperado, maleável, lámi°donde
Comércio Representações minas para fechaduras, funis, furadores,
Limitada
latão em vergalhões. alumínio alpaca.
Rio de Janeiro
ligas metálicas, metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel, ouro

LUAR

Nome comercial

Classes: 17, 40, '34 e 50
Titulo
Termo n.° 580.394, de 22-2-63
Companhia de Tecidos São Paulo S. A.
•
So Paulo

SRANTIFL AN
Classe 36.
Artigos de vestuários, roupas feitas,
INDUSTRIA BRASILEIRA
semi-confeccionadas ou sob medida,
para homans„ senhoras e crianças, a
-Clesse '23
saber: Agasalhos feitos de peles nata.
batas, babadores. , blusas, blusões, boi- Tecidos em geral,,
. tecidos para conteinas, bonés, boleros, cáminações, casa- ções em geral, para tapeçarias e para
reis ou artificiais, anáguas, aventais, artigos de cisai ,e mesa:. ,algodão, alps-
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para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de tnateéial plástico para
baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão. cestinhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para velas, caiTermo n.° 580.395, de 22-2-63
xas para guarda de objetos, cartuchos,
Droga Kyoto Lida
coadores para chá, descanso para praSão Paulo
tos, copos e copinhos—de plásticos para
sorvetes, caixinhas de plásticos para
• "KYOTO"
sorvetes. colherinhas, pasinhas, gafinhos
D. BRASILEIRA
de plásticos para sorvete, forminhas de
plásticos para sorvetes, discos de meClasse 3
sa, estojos, estojos para óculos, embalaComo marca geaérica para distinguir, gens de material plástico, embalagens
substâncias e preparações químicas de material plástico para sorvetes, esusadas na medicina e na farmácia
tojos para objetos, espumas de nylon
esteiras, enfeites para automóveis, asTêrmo n,--580.396, de 22-2-63
coadores de pratos, funis, fornias, para
Panificadora Pucci i"doces, fitas isolantes, filmes virgens,
São Paulo
fios de celulose, fechos para bolsas,
facas, guarnições, guarnições para chuPUCCI
petas e Mamadeiras
Crido Brasileira
Teimo n.9 580.402, de 22-2-63
Comercial Camargo Ida.
Classe 41
São Paulo
Pão

Nta, cânhamo, cetim, caroá. casimiras,
sersey1 linho, nylon. paco-paco, percaWatts rami, raion, seda natural, tecidos
t/ésticos tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro e veludos

CAMARGO
nd. Brasileira

Termo n.° 580.397, de 22-2-63
"Ecnaco" Engenharia e Materiais Para
Construções, Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos
Termo n.° 580.403, de 22-2-63
Organização Cruzeiro do Sul S/C
São Paulo

EMACC
End. Brasileira

CRUZEIRO DO SUL
Tnd, Brasileira

Classe 50
Impressos

Classe 50
Impressos
Termo n.° 580.404, de 22-2-63
Indústria e Comércio de Refrigeração
Barra Funda Ltda.
São Paulo

Termo n.° 580.398, de 22-2-63
Sai. e Café Tex Ltda.
,São Paulo

TER

'índ.

Brasileira

BARRA FUNDA

Classe 50
Impressos

.Incls
nnn••n

Têrmo • n.° 580,399, de 22-2-63
Panificadora Monte Hirminios Ltda.
São Pauk

Brasileira

Classe 8
Geladeiras„ aparelhos de refrigeração,
sorveteiras, e aparelhos
de ar refrigr

MONTE HIRMINIOS
Ind. Brasileira'

Termo n.° 580.405, de 22-2-63
'p egai Representações
São Paulo

Classe 50
Impressos

REGA,
Ind. brasileira,
Classe 50
Impressos

Termos na, 580.400 e 580.401, de
22-2-63
Dragão Artefatos de Couros e Plásticos
Ltda.
São Paulo

SERVALU7
Lnd. Brasileira

D'RAGÃO
Ind. Brasileira;
Classe 35
Para distinguir: Couros e peles prepa.
radas ou não. camurças, cromos, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos:
olmofadas de couros. arreios, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes de couro,
carneiras, capas para Muna e para
livros, embalagens de couro estojos,
guarnições de couro para automóveis,
guarnições para porta blocos, malas,
maletas, porta-notas, porta-chaves, por,.
is-fiqueis,, pastas. rédeas, selins, sacos
para viagem, sacolas, soles e solados,
. tirantes para arre;os, valises
Classe 28
Para distinguir: artefatos de mataria
plásticos e de nylon: Recipientes fabri
cadoz de material plástico, revestimentos c onf eccionados de substâncias aiamais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefonei, baldes, bacias, boisias, ' caixas, 'carteiras.' chapas, • cabos

Classe 8
Abat-jours
NemeesmiCilen

1Ier

Termo n.• 580.407, de 22-2-63
Antonlna Cercasin
São Paulo

INDUSTRIA IS
COMPONENTES/
RLETRONICOS
INCOR1
Ciasse 8
Titulo
Termo n.° 580.408, de 22-2-1963
Tioracio Ferreira Breda.
São Paulo
PENSA° RODRIGUES
Classe 3t
Titulo

Termo n.° 580.409, de 22-2-1963
gareiros elétricos, fervedores, formai
Coberturas ara Festas Ltda, elétricas, "máquinas fotograficas, geladel.
Corbani
São Paulo
ras, garrafas térmicas, liquiditicadoret
elétricos, microtones, refletores relógios.
regadores automáticos, resistências eléC ORBANI
tricas, radio conjugado ou não com toClasse 34
nogralos, . panelas elétricas Boqueies.
Cortinas, capachos, encerados, !nein.. sorveteiras, sereias de' alarme transforsive para instalações hosprallares, linó- criadores, telelones, termo:nets:5, , teleleos, tapetes em geral para assoalhos
visores, válvulas, ventiladores
e aredes e artigos de peie para os
perfilados e eletrodos
mesmos ftns, pssadeiras
Termo n.° 580 .417, de .22-2-1963
Termo n.° 580.410, de 22-2-1963
Irmãos Robles Garcia Ltda. .
Madeiras Insultos Ltda.
São Paulo
São Paulo

IRMATOS
Classe 4
Madeiras em bruto ou arcialment
trabalhadas
Termo n.° 580.411, de 22-2-1963
Milton Camargo Raraalho
São Paulc
'PREDIAL EVERE ST
Classe 33
Título
Termo n.° 580.412, de 22-2-1963
M ilton Camargo Ramalho
São Paulo
Classe 33
Título
Têrmo n.° 580.413, de 22-2-1963
Milton Camargo Ramalho
São Paulr
EDIFICIO ITAICI

Clss 33
Título
Termo n.° 580.414, de 22-2-1963
Lojas Ariston Ltda,
São Paulo

LOJAS ARISTON
LTDAt
Nome Comercial
Termo a.° 580.415, de 22-2-1963
Sociedade Civil e 'Administradora de
Empreendimentos Accurata Ltda.
São Paulo

SOCIEDADE

Termo n.° 580.406, de 22-2-63
Servalux Abat-jours 14-2São Paulo •

Maio de 1963 • 1843

CIVIL E.

ADMINISTRADORA
DE EMPREENDIMENTUa
ACCURATA LTDA.
Nom eCivil
Termo n.° 480.416, de 22-2-193
Lojas Ariston Ltda.
São Paulo

AR/STON
Ind. Brani/eira
Classe 8
•
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e' eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladoses para
Exageração, aspiradores de po. auuece.
dores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigoríficos. batancas,
batedeiras, condensarlans, comutadores,
campainhas elétricas; Lhuveiros elétricos, coqueteleiras, discos gravados, tatufas, enceradeiras, expremedotes elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
*agoniar e passar, fios, fotaograos, to,

Classe 41
Azeitonas
Termo n.° 580.418, de 22-2-1963
Ind". --in de Aparelhos Elétricos Sylua
Limitada
São Paulo

SYLUZ
Inclus tri a Brasileira
Classe 50
O timbr ede todos os impressos comerciais da firma, tais como: papeis de
carta, memorando, envelope, etiquetas,
cartões de visitas e comerciais, faturas,
avisos, recibos, títulos, cheques, letras
d ecâmbio, duplicatas, promissórias,
ações, bilhetes e passagens
Termo n.° 580.419, de 22-2-1963
Editora Fulgor Ltda.
Sio Paulo

CJITIVESSSDADE
DO P V
'Ind. Brasileira,
Artigos da classe
Termo n.° 580.420, de 22-2-1963
Frigorifico Varesino Limitada
São Paulo

uras' NO
Ind. Brasileira
Class e41
Artigos da classe
Termos as, 580.421 êt 580.422. de
22-2-1963
Produtos Alimentícios Onlymel Ltda.
São Paulo

i844 1 Têt-feira

I

Termo n.° 580.423, de 22-2-1963
.Takuchi Shimohara
. São Paulo
• , ...•
‘POTO ILUSTRE:

r

Classe 8
Titulo

Termo /V 580.424, cit. 22-2-1963
, Sociedade Brasileira de M4quinas e
• Equipamentos Industriais Soag
. Limitada
•
São Paulo

SOAG
.Ind. Brasileira

'DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca•
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal..
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros. casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, garros, ja•-.
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantós, meias, maillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas.
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
Termo
580.427, de 22-2-1963
Alceu de Andrade e Silva
São Paulo
CASON

Brasileiral

•
Clasre 36
Calçakks para homens, senhoras e

batas, babadores, blusas, blusões, boinas, bonés, boleros, cominações, casacões, capotes, calças, calça-saias, chim.

los, cintos, cintas, camisas, camisetas,
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ceroulas, cuecas, colarinhos, cueiros, cha.
péus; dolmans; echarpes, estolas; farda.
mentos; gorros, galochas, gravatas
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lençcs. leques, lançaria, ligas, libres. lingerias; mantas, meias; palas, paletós,
pantufas, pnamas, peignoirs, punhos
peitos e peitilhos para camisas. pelerines, polainas, potichas, 1pullovers:
monos, quepis: regalos, robe de charn•
bre, roupas de brim para o trabalhck
roupas feitas para crianças, roupões de
banho; saias, sapatos, sandálias, sol!.
déos, shorts, sungas, slacks, sueteres.
suspens6r;os, soutiens. sobretudos; trajes, ternos, toucas, tailleurs, turbantes:
uniformes, uniformes para empregadas:
vestidos; xales

Classe á.
Para distinguir: Máquinas e partes de
iánças
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecâniTermo
580.428, de 22-2-1963
Termo - n.° 580.435, de 22-2-1963
cas, motores elétricos, alternadores, ferPadaria Confeitaria Santa Havana
Indústria de Meias Scalina Ltda.
ramentas e placas para tornos, geraSão Paulo
, São Paulo
dores para corrente continua e alterLimitada
nada, plainas, máquinas de furar e centrar tornos mecânicos, prensas mecâniSTINA
JANTA HEVENA cas, máquinas arnassadeiras, misturado.
ind.rasileira,
Ind. Brasileira •
mas e distribuidoras de concreto e
Classe 50 .
barro, máquinas compressoras, máquiClasse 36
Impressos
nas adaptadas na construção e conserMeias
vação de estradas, mineração, corte le
Termo n.° 580A29, de 22-2-1963
madeira, movimento de terra, carrctos
Termo
n.•
580.436, de 22-2-1963
, Panificadora locarei Ltda.
outros fins industriais, elevadora, má• Waldemar Nardi
• São Paulo
quinas desempalhadoras, descascadoras,
. São Paulo
ensacadorás, . brunidoras, classificadoras,
JAÇAREr
ventiladoras. moinhos, para cereais,
Ind.. Brasileira'
rasileira .
máquinas secadoras, 'trituradoras. j uh
BICO 'DRAWClasse 50
Ind.
Brasileira
verizadoras fresas, politrizes, tranchas,
Impressos
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
Classe 10
abrir chavetas, cnarteletes, ventiladores,
Termo
580.430, de 22-2-1963
Jim preservatório higienic'o
exaustores para forjas bombas centri- Confeitaria e Panifiedora Alba Ltda
fugas, rotativas,- de desloca.nento e a
São Paulo
Termo n.° .580.437, de 22-2-1963
pistão para todos os fins, arietes, calk•Maji-Mazuri
Agrícola e Pastoril Ltda.
deiras e turbinas, • injetores para cal-,
• .ALBA
São Paulo
kInd. Brasileira,
&iras. válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa aressão.
Classe 50 •
tAJI—MAZURI
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
Impressos ,
e máquinas limadoras, máquinas operaInd• Brasileira
trizes, rotativas ou cortadoras para usiTermo n.° 580.431, de 22-2-1963
par feiro, aço e bronze, máquinas para
•
Classe 50
Adindo Pcdroza
indústrias de tecidos; teãres, ,urchcleirás,
Impresos para uso em cheques, dupliSão Paulo
encanatórias, espuladeirss, torcedeiras,
catas, envelopes, faturas, notas promismeadeiras, rolos e roletas, brunidores
sórias, papel de correspondência e reciCINE APARECIDA
paar cereais, máquinas para fabricar
bos. Impressos em cartazes, placas, tapapel e máquinas para fabricar papel e
Classe 50
buletas e veículos. Bilhetes impressos
máquinas de Impressão, dínamos e
IinNessos
ficos, programas eirzenses
receptáculos
Termo n.° 580.432, de 22-2-1963
Termo n.° 580.438, de 22-2-1963
Termo n.°` 580.425, de 22-2-1963
J. J. Magazine Ltda,
Ircury S.A.
Veículos e Máquinas
Humberto Dorsa
São Paulo'
Agrícolas
•
São Paulo
São Paulo
J.J.
• GERIU

•

.Ind. Brasileira
'11

Ind. Brasileira]
Classe 50
Impressos

IRCURY

Aveia, açúcar a7 i to, bolos, balas,
Classe 7
bombons, bolachas colorantes, cane- _ Termo a.' 580.433, de 2-2-1953
Metalúrgica .Pro r'imetal Ltda.
las, doces de 'leite simples, composto de
Veículos e máquinas agricotas
frutas 'em conservas, preparaLbs. em
São Paulo
massa, em caldas, em compota, em geTermo n.• 580.439, de 22-2-1963
l• REF.' METAL
léia, farinhas alimentícias de cereais,
Publicidade "Menti-Mar" Ltda.
brasileira
farinhas alimentícias, legumes em conSão Paulo
.
Classe 5
.
servas, massa de tomates, massas aliAço, bronze, cobre, ferro e zinco
mentícias, peixes em conserva, presunMEND—MAR
tos, queijos, requeijões e raçõe balanTermo
n.°
580,434,
de
22-2-1963
Classe 8
• ceadas para animais
Sociedade Mercantil João Destrl Ltda. Aparelhos elétricos para projeção de
•
São Paulo
Termo n.° 580.426, de 22-2-1963
Imagens
Confecções Eliese Ltda.
PBORROGACIO
Termo n.° (,..580.440, de 22-2-1963
São Paulo
SÃO (JOSE
Auto POsto Cupece Ltda.
Ind. Brasileira
São Paulo
, • ELIESE
•
Classe
36
• (Ind.
.
. Braaileira
Artigos de vestuários, roupas feitas,
CUPECE
i
semi-confeccionadas ou sob medida,
Classe . 36
para homens, senhoras' e crianças, a
Para distinguir: ,Aventali»bi,iisa's;
Classe 471:
85es,- boiliaa, botas, babadonros, 'casa. saber: Agasalhos' feitos' de peles natuCasolita , c" óleos ; combUstiVels•
• cot; coletes, capas, chaled; taelaticols, rais ou, • artificiais, anáguas, aventais,
L.
`s.

Maio de 1963
Termo a,* 580.441, de 22-2-1963
Indústria e Comerei oFerraço Ltda.
• São Paulo
k

4 •
Brasileira

FERRAÇO

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, a' ço' fundido, aço par.
cialmente trabalhado, aço polido, aça
refinado, bronze, bronze em bruto, ara.
mes liais e farpados, bronze de mana
ganes, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente tra,
balhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, corta
raças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em chapa.
fundido, maleável, manganés, gusa, vea
lho, gusa, temperado, maleável, landa
minas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões. alumínio. alpaca,
hgas metálicas, metais em massa, asa
tampados, para soldas, para ligas, lima.,
lhas, magnésio, metais não trabalhados
ou paècilmente trablhados, !liguei, ouro
páldio, papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata, solda, tungsténio,
zinco corrugado; zinco liso e .
em Rilha
's
Termo n.° 580.443, de 22-2-1963
Indústrias Triunfo de Alimentação
Limitada
São Paulo

•

"TRIUNFO"
, IND. ORASILEIR/a

Classe 41
Balas, biscoitos, bolachas, mas;ris alia
mentidas, doces, café, farinhass, choco.
lates, conservas, carnes, frutas cristal'.
zadas e em conserva, compotas, bolos(
panetones, verduras, condimentos, mó.
lhos, bombons, chá, caramelos, confeitos, pães, e pães doces
Termo n.° 580.444, de 22-2-1963
Antonio Leite Oliveira
São Paulo

SALCIILBON
Ind. Brasileira
Classe 41
Sanduiches
Termo n.° 580.445, de 22-2-1963
Escritório Técnico de
E .T • A . C .
Administração e Construções Ltda.
São Paulo

E.T.A.C. •
Ind. Brasileira
Classe 16 . . . .
Materiais para construções
Termo a.' 580.446, de 22-2-1963
Produtos Elétricos Ltda.
Megavolt
São Paulo

• mokvour
Cliór
las: 131
8r
lei
Condensadores, conversores, geradores,
indutores, motores elétricos, regulado.
res de voltagem e transformadores
Termo n.° 580.447, de 22-2-1963
• Confecções Herman Ltda.
• São Paulo
"'s HERMELI
-Ind. Brasileira
Classe 36

h •

Blusas, e calças, -camisas, cuecas, lenços,
mailksts ,meias. , paletós e vestidos

Verça-feira 28
Piano n.9 580.448, de 22-2-1963
Confecções Fidalga Ltda.
São Paulo

Termo n.° 580.452, de 22-2-63
Victorio Vara Verza
. São Paulo

FIDALGA
Ind. Brasileira!

PROTECTOR
Ind. Brasileira

Classe 1
Classe 36
Blusas, calças, camisas, cuecas, lenços, Para distinguir: Produtos químicos para
angarie, maillots, meias, saias, paletós serem utilizados na indústria automo• .—
bilistica
e vestidos
Térmo n.9 580.453, de 22-2-63
'farm° n.9 580.449, de 22-2-63
Mascai Representações Ltda..
Indústria de Roupas 'El Cid" Ltda.
São Paulo
São Paulo
tIE SON

EL—CID
• !Ind. Brasileira'
Classe 36
errara distinguir: - Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba;
doures, bonés. capacetes, cartolas. cara
r puças, casacão ccietes. capas, chaies,
cachecols. calcados, chapéus, 'cintos.
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas: camisolas. camisetas, Cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros; saias.
casacos, chinelos. 'dominós, echarpas:
, fantasias, fardas para rnibtarese coleVais, fraldas. galochas, gravatas, garros, jogos de !inçaria. laqueias; leques:
luvas. ligas, lenços, mantas meias
maiôs, mantas. mandrião. naintilhias: pa.
letras. palas. penhoar. pulover, peleriaas.
peugas, pouches. polainas, pijamas: pia
nhos, perneiras, qumonos. regalos.
robe de chambre, toupáo, sobretudos.
suspensórios, saldas de banha. sandálias.
stveaters, shorts. sungas, atolas. soutiens, Macaca taier. toucas. turbantes;
ternos, uniformes e vestidos
Tênno n' 580.450, de 72-2-63
"In inco"
Indústria, Importação e
Comércio Ltda.
São Paulo

•
INIMCO
Ind. Brasileirall
...tt!SSC

16

Para distinguir: — Os seguintes mate.
dais para construções e decorações:
Produtos de ndse asfáltico, material
boiante contra trio e calos. tijolos.
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, tubos para concreto, argila, areia.
pedregulho. gesso, estuque chapas tiobotes, placas para pavimentação, teNas, estacas, cal telas de metal perto
construções. postes de cariares°. cimenka, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
atetal. madeiras para construções. soletras para portas, vigamentos c caibra.
caixilhos, tacos. parquetes, venezianas
Janelas, batentes, colunas, balaustres
ladrilhos, azuleios, mosaicos, manilhas.
forros, lambris, frisos portas. portões.
aradas, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação. luvas . de junção. chapai
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas. grades ou telas de arame
para -4:Prros ou armações Para
aonstruções
Termo n.9 580.451, de 22-2-63
Farmácia Droga Itapé Ltda.
São Ppulo
•
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DROGA ITAPE
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos elefracos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domesticas, acumuladores para
trigeração, aspiradores de pó, ai:matadores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelnos
de comunicação interna, bules elétricos.
baterias, balcões frigoríficos, balanças.
batedeiras, condensadores Comutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleIras, discos gravados, estufas, enceradeiras, expremedores elétri
cos, tornos elétricos, ferros eiétricos de
engomar e passar, fios, fonograass, fo.
gareiros elétricos. fervedores. formas
eiétricas, massuinas fotograficas, geladeiras, garratas térmicas, liauídificadores
elétricos, .microfones, rei:afores, ralóaaas,
regadores automáticos, ru;.stèncias elétricas, "adio conjugado ou nãc com foaogratos, panelas. elétricas. soquetes.
sorveteiras, sereias de alarme, aansfor.
madores, telefones. tumor/as tros televisores, válvulas,
• vendiadorea
alarmo na 580.463, de 22-2-63
Trefilados Termoestier Indústria e
Cotnêrcio Ltda.
São Paulo

TERMOESTIR

Ind. Brasileira
Classe‘ 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, aço fundido,- aço parcialmente trabalhado, aço' polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto. arames lisos e farpados, bronze de man.
ganas, bronze em pó. - em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico,-, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado ferro em barra, 'em chapa.
fundido, maleável, manganês, gusa, velho, gusa, temperado, maleável, lâmtminas para fechaduras, funis, furadores.
latão em vergalhõesa'aluminio alpaca.
ligas metálicas, _metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
Ou parcamente trablhados, níquel, ouro
páldio, • papel estanho, platina poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio,
zinco corrugado, zinco liso e
•
. em fôlha
Termo n.9 580.464, de 22,2-63
Organizações Redeunidas Nahnio Ri. beiro Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo
.

ATUALIDADES
REDEUNIDAS.
(Ad. Brasileira
-

Classe 3
Classe. 32
Para disthiguir: Substâncias químicas
produtos e reparados para serem usa- Almanaques, anancios, boletins, boletins
impressos, ananica, jornais, revistas.
dos na medicina ou , na farmácia

peças cinematográficas, peças teatrais, ("sludge”) e para !medir corrosão;
programas radiofônicos e programas catalisadores de combustão; removedorea
de televisão
de fuligem e preparações para impedis
a formação de fulajem
Termo n.° 580.465, de 22-2-63
A Vencedora de Automóveis Ltda.
Têrmo n.9 580.469, de 22-2-63
Guanabara
American Cyanamid Company
Estados Unidos da Awarica
•

WERLIJI—LIQUIDO
•

Classe .21
Artigos da classe--

Tênno n.9 580.466, de 22-2-63
Arpege Hotel Ltda.
São Paulo

AàPEGE

Classe 3
Preparação para o alivio de comichão
e de mal estar causados po ienvenena,
mento proveniente da hera e do car..
valho, ara mordidas de insetos não
venenosos, e outras irritações dá pele
Tênno na 580,470, de 22-2-63
Zade S. A. Projetos e Instalações
São Paulo

Classe 50
Para distinguir; Impressos em geral, bilhetes, cartões de visita, carteõs comerclais,,folinhas, passagens, papeis de correspondência, envelopes, duplicatas, faturas, recibos e notas fiscais
Tênno n. 580.467, de 22..2-63
Promaco
Produtos e Materiais de
Construção Ltda.
São Paulo

lodulnriabrulUlra

Cla,sae 25
Para distinguir: Maauetes e modelos
reduzidas das indústrias de todos os
tipos incluindo edifícios, agrupamentos
e instalações de tubulações e elétricas de
toods os tipos

Têrmo n.9 580.471, ie 22-2-63
Walzani
Indústria de Artefatos de
Plásticos e Metais Lida,
Classe 16
Saio Paulo
Para distinguir: Materiais para coastruções'e decorações: Argamassas, argi..
la, areia, azulejos, batentes. balaustres.
WALZ4111.
blocos de cimento, blocos para paviinctistria Ma-asilei ra mentação, calhas, ciment.J. cal. cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, co-.
Classe 28
lunas, chapas para coberturas. .caixas Para distinguir: Artefatos de material
d'água, caixas de descarga. para lixo. plástico e de nylon: Recipientes fabirl.
ectificações premoldadas, estugue. emul- cados de material plástico, revestimensão de base asfáltico, estacas. esqua- tos confeccionados de substancias anidrias, forros, frisos, gesso, e i radas, ja- alai, e vegetais: Argolas, açucareiros,
nelas, estruturas metálicas para .constru- armações para óculos, bules, bandeias,
ções, lamelas de metal, ladsilhos, iam- bases para telefones, baldes bacias, bolbris, luvas de junção, lamas, lageocas, sas.. caixas, carteiras, chapas, cabos
material isolante contra frio e caiar. para ferramentas e utensilios cruzeta".
manilhas, massas para revestimentos de caixas para acondicionamento de aliparedes. madeiras para cous —uções, mó- mentos, caixas de material pla,tico cara
saiéos, arodutos de base asláltico, pro- baterias. coadores, copos. canecas, codutos para totrnar annarmeabilizantes lheres, conchas. cestas para pão, cesti;
a sargamassas de cimanta e tal hidrau- nhas, capas para álbuns e cara livros,'
lica, pcdregulho, praiutas ba urninosos cálices, cestos, castiçais para vn-las,
impe-aieabiliaantea agu alas ou sob ou- calas para guarda de oblet,s. cartu.tras formas para revestaneatos e outros altos 'codores para chá, leia-Jau para
usos nas construções, pers•anas, placas pratos, copos e copinhos de plástiao
para pavimentação, peças ornamentais paar sorvetes, caixinhas de plagia°
de" cimento ou gano para tetos e pare- para sorvetes.. colherinhas, nasinhas,
des. . papel para forrar casas massas garfinhos de plástico para sorvetes fora
anti-ruidos para uso nas eanstruções. minhas de plástico para sorvetes, discos
parquetes, portas, portões, pisos, so- de mesa, estojos, estojos nitra &tilos,
leiras para portas, tilolos Lasca de com. embalagens de material pládtico. emba:reto. telhas, tacos, tubos de ventilação. lagens de material plástico para sorvetanques de cimento, vigas, vigamentos tes, estojos para objetos, espumas de
vitrôs, venezianas
nylon, esteiras, enfeites para automda
vela massas anti-ruidos, ',amadores de
--Termo n.° 580.468, de 22-2-63
pratos, funis, formas para 10CeS, fita*
Nalco Chernical Contiany
Isolantes. filmes. lios de cetuaase, fechos
Estados Unidos da América
para bolsas. facas, guarnições, quartn1.
ções para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos n,;
para liquidificadores e para batedeira
de frutas e legumes, guarnições de ma.
Classe I
terail ;plástico para utensilins e objetos,
Substâncias e preparações quimIcas us: - guaraições para bolsas, garfos galeria
das no tratamento da água; adaivos gata para cortinas, jarros, laminados Piásóleos diesel e para óleo sombustivel; ticos.. lancheiras, mantegueiras. melai,
aditivos para impedir a formação ,de minada prendedores de roupas, paludeslamas ("sludge"), para dissolver. Jamas res, , para móveis, • pires, pratos, palitei.,

Le
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roa, pás de cosinha, pedras pomes arti.l cas. Ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,
porta-pao, pulseiras para reló..; casacos, chinelos, dominós. echarpes;
gios, protetores para documentos, pu. nhos, perneiras, rormonos, regalos,
'adores de água para uso doméstico, robe de chambre, roupão, sobretudos.
porta-copos, porta-niqueis, porta-noras, fantasias, fardas para intlizarese roleporta-documentos. secas, rebites. rodi- giais, fraldas, galochas, •ravatas, gornhas, recipientes, suportes, suportes para ros, jogos de !ingeria, laquetas; leques;
guardanapos, saleiros, tubos. tigelas, li.14.as, ligas, lenços, mantós, mvas
tubos para ampolas, tubos para serin;, nras5s, mantas, mandrão, mantilhas; pa.
gas, travessas, tipos de mataria/ plás- :atos, palas. penhoste, pulover, pelerinas
tico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilha- peugas, pouches, polainas, pijamas; pumes para acondicionamento, vasos, xi.. tiens, slacks, talar, toucas, turbantes;
caras, colas a frio e colas não incluidos suspensórios, saidas de banho, sandálias,
ém outras classes, para borracha, para sweaters, shorts, sungas. stolas, sou.
costumes, para marcineiros. para sapaternos, uniformes e vestidos
Classe 37
teiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar Roupas brancas, para cama e mesa:
esmeril em' pedra, em pó, em disco, Acolchoados para camas, colchas, coem pasta para afiar, moer e desgastar. bertores, esfregões, fronhas, guardanatabo/os, adesivos para tacos, adesivos pos, jogos bordados, fogos de toalnas
para ladrilhos e adesivos para azulejos. lençois, mantas para camas, panos para
anéis, carretéis para tecelagem e guar- cosinha e panos de pratos. toalhas de
nições de material plástico para indús. rosto, e banho, toalhas de mesa. toa
fria textil, colas usadas nas indústrias lhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banqueta,_ guarniTermo n.9 580.42, de 22-2-63
Zade S. A. Projetos e Instalações ções para cama e mesa toalhinnas
(cobre pão)
São Paulo
Classe 39
Para distinguir: Solas, saltos e solados
e borracha

,spartreal
tlidISTR IA Eaásn.Eru

Classe 25
Para distinguir: Maquetas e modelos
reduzidas das indústrials de todos os
tipos incluindo edifícios, agrupamentos
c instalações de tubulações e elétricas
de todos os tipos
Termos ns. 580.473 a 580.477, de
22-2-63
Companhia Calçado Clark
São Paulo

PRORROGAÇÁO

itiDuSTRIá BRAsILWRA

Têrmos ns. 580.478 a 580.480, de
22-2-63
Companhia Calçado Crirk
São Paulo

PRORROGAÇÃO

...MOI:457RM BRASILEIRA

metal, a saber: alicates, alavancas, armações para óculos, arruelas, argolas,
aldravas, armações de mata. abridores
de latas, azoine liso ou raspado, assadeitas, açucareiros; brocs, bigornas, bal..
xelas, bandejas. bacias, baldes, botiibo-'
nieres, bules; cadinhos, aarls ados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremores, chaves
de parafusos, conexões pata encana..
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de 'fenda, chave inglesa, cabeções, canecas,
copos, cachepots, centros de mesa, coqueteleiras, caixas para acondicionamento de al:tnentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores. distintivos, dobradias; enxadas,
enxadões, esferas, engatas, asguichos en...
feitas para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras; formões,
foices, ferro para cortar aapun, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro.co ..
murn a carvão, fruteiras, funis, tôrmas
para doces, fre:os para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros. Ç;c. nzos para
carruagens; insígnias, Laias, lâminas, 11coreiros, latas de lixo, jairas, machadinhas, molas para portas, molas para
vtnezianas, mastelos, marretas, matrla
zes, navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo, siostiras portapão, porta-jóias, paliteiros, raiadas; roldanas, ,ralos para pias, :e.ntes, regadores, serviços de chá e café; serras, ser.
rotas, suchas, sacarrolhas, 'tesouras, talheres, talhadeiras, torquezea. tenazes,
tfavadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamertos, trilhos
par aportas de correr, taças, tavessas,
turibulos; vasos, vasilhames. verrumas

Termo n.9 580.486, de 22-2-63
Trol S, A. Indústria e Com;rcio
São Paule

SONECA.
Indústria Brasileira
Classe 49
Bonecas
Termo n.° 580.487, de 22-2-63
Zade S. A. Projetos e Instalações
São Paulo

,INSTU BWW41.14.

Classe 25
Para distinguir: Maquetas e modelos
reduzidas das indústr:as tia todos os
tipos incluindo edifícios, agrupamentos
e Instalações e tubulações e elétricas de
todos os tipos
Termo n.9 580:488, de 22-2-63
Panificadora Silva Tellea Ltda.
`ião Paulo
%SILVÁ TELLES

InoUstria Brasileira
Classe 41
Pães
Termo n.9 580.489, de 22-2-63
Maria Encarnação areia Favilla
ção Paulo

Termo n.° 580.482, de 22-2-63
Abdala João

Classe 24
Artfatos de algodão, cânhamo, caroá.
O U áPijaa 411,
Juta, lã, linho, paco-paco, ramo raaon,
seda natural e outras fibras: alamoas
Classe 41
res. atacadores, bicos, bordados, borlas;
Café torrado e moído
bandeiras, cordões,. cadarços; coadores
de café, cobertas para raquetes; coberTermo n.9 580.483, de 22-2-63
turas para cavalos, debruas enfeites,
Cary Furtado de Oliveira
etiquetas; entremeio, entretelas: flamulas.
São Paulo
fitas, franjas; filtros de café, galões;
-1•n•••-.laços de chapéus; modulas, montas,
lalLT IL:AQ-CCIIERCIOz nesgas; ombreiras; passamanarlas, palREI:.'RESEICAÇ3ES IE MAQUINAS
milhas; pavios; passamanes; pon-pons
pingentes, rendas, rédeas, moles sacos,
MATERIAIS PARA WCRITCN.131
sacas: tiras: telas pala bordar, xergas
S;o Pavio-Capital
Classe 37
Classe 17
Roupas brancas, para cama . e' mesa,:
Titulo
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões. fronhas, guardanaTermo ra_
.9 580.484, de 22-2-63
pos, jogos bordados, logos de toalhas, Panificadorã e Confeitaria Duas Anco..
lençois, mantas para camas, panos para
ras Ltda.
casinha e panos de pratos, toalhas de
São Paulo
rosto, e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar, toalhas para chã e
;111A2 ANCORAS
café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa toalhinhas
(cobre pão)
Classe 41
Classe 39
Pães
Para distinguir: Solas, saltos e solados de borracha
Termo n.9 580.485, de 22-2-63.
Sociedade Praiana de Imóveis Ltda.
Termo n.° 580.481, de 22-2-63
São Paulo
Irmãos Dinelli Indústria e Comércio
•
de Metais S. A.
São Paulo
— PRAIN1

Classe 24
Bordados. capas (exceto da vestuário),
cobertas para colchões, coberturas para
cavalos, esfregões, feltro, feltro de ;ã.
fitas, fõrros. mantas, mochilas. mort-a
lhas, nesgas de algodão, feltros para
órgãos, palmilhas, rendas, redes sacas
e tela
Classe 35
Para distinguir: Couros e peles preparadas ou não, camurças, cromos, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos:
oknofadas de couros, arreios, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes de couro,
carneiras, capas para ábuns e para
livros, embalagens de couro, estojos,
guarnições de couro para automóveis,
guarnições para porta blocos, malas,
maletas, porta-notas, porta-chaves, por..
ta-niquels. pastas, rédeas, selins, sacos
para viagem, sacolas, solas e solados,
tirantes para arreios, valises
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
'PRORROGAÇXO
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babaDINEX
doures, bonés, capacetes, cartolas, cara
Indústria Brasileira
puças, casacão coletes, capas, chaies,
tachecols. calcados. chapéus, cintos,
, Classe 11
tintas, combinações, corpinhoa, calças
de senhoras e de crianças, calções, cai. Ferragens, ferramentas de teicla espécie,
tas, camisas, camisolas. camiseta', eme, cutelaria em geral e outros artigos de

Maio de 1963

Sao Paulo—Capital

Classe 33
Para distinguir: Compra e venda de
Imóveis, adaninistraçáo predial, engenharia, financiamentos, terraplanagens,
loteamentos, construções, urtanização,
pav:mentação, arruamentos, arqutetura,
projetos e planejamento*, imobiliários,
construções, administração, Incorpora.
ções, investimentos, niantas

•

MENCÁR
Brasileira

Indústria

G
Classe 36
Para distinguir: Calçados em geral: alpercatas, botas, botinas, calnali,s, galochas, polainas, perneiras, sandálias,
sapatos, sapatos desportivos tamancos.
calçados para homens se-horas e
crianças
Termo n.9 58.490, de 22-2-63 •
Vernag S. A. Veículos e Máquinas
Agrícolas
São Paulo

.A QUANTIDADE ,
JUSTIFICA Á FAMA',
Classes: 6, 7, S. II, 21, .) s) e 47
Expressão de propag nula
Termo n.9 580.491, de 22.-2-63
Armazém Santa Cecília Ltda.
Guanabara

ARMAZÉM
SANTA CECÍLIA LTDA.
Nome Comercial
Termo n.9 580.492, de 22-2-63
Célio Gonçalves
Guemal-ara
e.

MARICEZAR

plimEs
32
Titulo

'lasse
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Têrmo -11.9 580.493. de 22-2-63
Célio onçalves -• G
Guanabara

ras de tensão, ficando expressamente
excluídas quaisquer artigoa que sejam
partes integrantes de veículos e máquinas

14NuARIO
SRPIS$LEIRo
DE 42904E11A

Termo n.9 580.496, de 22-2-63
Hermanny S. A. Perfumaria e Cute,
latia
Guanabara -

Classe 32 .
Titulo
Termos ns. 580.494 e 580.495, de
• 22-2-63
Hermanny S. A. Perfumaria e Catelatia
Guanabara

6fr Ifeose-

g 32
Album Impressos e destinado ao registro e vida do betsê
CaS e

Clases 10
Para distinguir: Sondas, agulhas para
injeções, instrumentos cirurgicos pairá
operações, termômetros, estojos de bolso para Instrumentos cirurgicos, grampos para soturas, espatulas, agraphos,
escalpelos, facas, pinças, anatomicas,
tesouras costótomos, serras, íerras para
raquiotomia, escopros, martelos, ganchos
para musculos, ãfalometros, bisturis.
afastadores, curetas, minas, trepanos.
espatulas, protetores, per rstradores, limas para ossos, placas para ossos, agrafes para ossos, estereocopia, dinametros,
lancetas, estiletes, especulo& dilatadores, depressores, anuscopios, retoscopios,
bugias, abre-bocas, abaixa-linguas, aparadores, porta-amalgamas, extratores, escvadores. colheres cortantes, calçadores,
alicates, boticões, brocas para clinica,
articuiadores, bacias, funis para cuspideiras, cubetas. aparelhos de pressão
arterial, aparelhos praa massagens, aparelhos de ralos X, aparelhos ultra violeta, aparelhos de infra vermelho, aparei hos de diatermina
Classe 11
Para distinguir: Cutelaria, acessórios e
artefatos de metais para veículos: Arruelas, catracas, curvas de reforço, encanacnentos, ferragens para capuz de
autccnóveis, ferragens para tetos de cabine de caminhões, levantados- para
vidros de caminhões, automóveis e para
veículos em geral, porcas, peças para
amortecedores de choques, parafusos especiais, peças para arras de tenso. arr.
neças para freios, parafusos
especiasi para regulagem dos freios,
peças para mecanismo de partida, botões
de metal (start) parafusos alongado.
para afixar o motor de part:da, peças
de metal que protege e envolve o motor de partida, peças para melas dianteiras e trazeiras, grampos, folhas de
metal que envolve as molas e protege
contra o pó e ferrugem, pinos excêntricos para veículos ,pivô), pinos de
direção, pinos de molas, calotas, peças
para ponta de eixo dianteiro, retentores de metal, suportes para vidros, alicates cortantes, abridores de latas, corta-arames, canivetes, ferros para cortar capim, facas, facões, foices, lâminas,.
navalhas, tesouras, alicates, alavancas,
arruelas. arrebites, correntes chves de
para musas, chaves de fenda, chave inglesa, dobradiças, chaves, calotas, grades, super-capotas, grãos, enfeites dl
metal engates, maçanetas, roscas, estri-i
hos, fechaduras. molas para portas,'
parafusos, porcas, travadeiras, trincos
matrizes, terminais de metal para bar-

Classes:
P
•n•nnnnn••n••

Termo n.9 580.500, de 22-2-63
Faustino Ferreira Mendes
Paraná

ineap n Tila

,INDoSTRIA BRASILEIRA

Térmo n.• 580.499, de 22-1-63
Hildo Rodrigues Dantas
Paraná

Termo n.9 580.497, de 22-2-63
Hermanny S. A. Perfumaria e Cutelaria
Guanabara

POUR VOUS
ledmgria grasiicira
Classe .18
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almisca. água
oe beleza, água fada], água de lavanda,
água de colónia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, BeMOnia perfumada, liquida, em pó,
em pedras. para banho, brilhantinas,
bandolinas. batons. cosméticos para o
cabelo. pestanas, cibos e bigodes
cravons. cremes para a pele, carro os.
cheiros em pastilhas. em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em !diluiu
cremes para barbear, cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
estèncias. extratos, estojos de perfumes.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escóvas para dentes, cabelo roupas.
cibos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana. cílios e bigodes, fivelas para
1.` cabelo, glicerina perfumada para uso
oe toucador, grampos para o cabelo.
geleia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos dentifricios, em pasta, em
sabá°, em creme, em elixir e cai _p6.
liquidas para ondulação, permanente.
lixas para unhas. laquã. óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo 'ara uso de toucador,
pastas e p6 para as unhas. on-pons
para p6 de arroz, papéis perfumados.
Carminados. e caca pó de arroz, perdei,
pomadas perfumadas para o antbefezamento da cutia, pon-pons, po- de arroz
Termo n.9 580.498, de 22-2-63
Leão Herlin
Guanabara
PRORROGAÇÃO

• V.lases: '35 e *

Monas

Dar e Hetet
II. Sra. de Fátima
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo
Termo st.9 580.501 ,de 22.-2-63
Isidro Alves
Paraná

máquinas perSuradoras para a agrictdtura, máquinas de plantar, motocualruas, máquinas regadeiras. máquinas 4.
roçar, de semear, para sulfatar, de
tosquir. de triturar, de estarelar :acra.
para Irrigaçâo, para matar formigas e
outros insetos, para burritar- e pulverlzar dea,i44atantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher
algodao, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricoias da
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combini.das para semear e culturar, de desbanar. para casuar, máquinas e moinhos para torragens, máquinas toseadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos rolos compressores para a agricuin,ra,
sachadeiras, semendeiras sega4eiraa.
socadores de terra, tosadores de grama, butores agricolas, válvulas para
máquinas agricolas
•

1.:Lamáe

I

Para distinguir: Ferramentas manuais,
ferragens,cutelaria e peq . ietm acioot
de metal comum, da indústria e comercio da requerente. a saber: farrachas
e machos para fazer rosca braçadeiras,
artigos de metal- para lanaras. portas,
escadas e cortinados, atiaaores. aldravas, alavancas, alicates. atisnotoaas,
ancinhos, anéis para chaves. chaveawa,
Classes: 11, 14. 15, 41, 42 43 e 44 tachas, argolas. armações de toldos,
Título
aros, rebites, arruelas, atiçadores azei:eiras, lâminas e navalhas de barbear,
Termo n. 580.502, de 22-2-63
brocas, buris, bainhas, baldes. anelas,
Dorival . Evaristo Teixeira
balmázios, bicos, illáses e pontas de
Paraná
stasadores para sapatos bianagas, ?mau barriu/atas. botões, puxa° yes, ora',: para cabides e prateleiras. canive.
es. chanfradores, cortadores, cravadoes cunhas, cabides. cabos. caçara!"
cadeados, caldeirões, canos e tubo.,
Classe 33
cantoneiras, alças, pegadores inixadoreli
Titulo
cintas para caixotes. coadores, colhe•
res, cotovelos, cunhas cusp:deiras. des.
Tênzio n.' 580.503, de 22-2-63
Ivatnar Si A. — Indústria e Comércia eacadores, debruns, dedais, enxós tio
cariadores, elos, enxadas. em.. .madeiras,
Guanabara
espátulas, esticadores. espremedores,
facas. facões, ferramentas cortante
perturantes. desbastantes e alisanteW
foices, furadores. fechaduras ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos e para cal.
çados. funis, ganchos. graminhos. abria
dores de latas, jarras. logo de chaves
de parafusos, larninas e tMhis de serrai
limas, lampiões, latas para imniestivela
Nome Comercial
• para lixo. charneiras e .t.,hradisai,
Têrmos na. 550.504 a 580.507, de
machad nhas, martelo peuuenas molaSt
•
22-2-63
Ivamar S. A. — Indústria e Comercio terra goss para peças denobiliáriat
II1Zé3S, escarnadores. punhais gás. pa.C
Guanabara
nelas. parafusos, pinos e enutra pinos,
rasteias, rodinhas. role:as atearrolhaf,"
:arrotes. ferragens para malas, tenazes*.
R
tesouras
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes da
máquinas para todos os Los industrialsd
indústria Brasi1eir,2 Máquinas de rosquear. serras mecánli
cai, motores elétricos, alternadores, fera'
ramentas e placas para tornos, gera''
Classe 7
Maquinas e utebs.lios para serem usa- dores para correste continua e alterd
dos exclusivamenie na agricultu ra e nada, plainas. máquinas de lurar e cenei
horticultura a saber: arados abridores trar tornos mecânicos, prensas mecáni!
de sulcos, adubadefras. ancinhos meeis- das, máquinas amassadeiras, misturadoi
e distribuidoras de concreto
nicos e empilhadores . combinados mas
barro, máquinas cornpressoias, Jsáquiot
arrancadores mecánicos para agriculta- nas adaptadas na construçâo e comer
ra, batedeiras para cereais. bainhai vaçào de astradas, mineração, corte 46
para adubar, celfadelras. carpideiras. madeira, movimento de terra. carretoa
ceifados para affoz. charruas para *Ari- e outros fins industriaia, elevadora. má)
culutura. cultivadores. debulhadores. quinas desempalhadoras, descascadorasi'
destocadores. desentegradores, esmaga- toucadoras, brunidoras, classificadora
dores para a agricultura. escarrificadra ventiladoras. moinhos, para cereal
reá. enchovadeiras, facas para máqui- máquinas secadoras. trituradoras, pu
nas agrícolas ferradeiras, gadanhas. verizacioras fresca, politrizes. tranchak/
garras para arado, grades de Maceis tesouras medo:Una, tupias, maquinas iN
ou dentes. máqtdnas batedeiras para abrir chavetas, enarteletes. ventlIadoreit,
agricultura, máquinas insetilugaa. má- exaustores para forjas bombas cantai,'
quina vaporizadoras, máquina de fugas, rotativas, Ie deslocamento e si
sedepinisa aiveladorae da ama, Pidao Pen todos na tas, arta." ed,

Casas liceeslidadt
Mimem

fleti Hidráulici Puha

IVAMAR S. A.
Indústria e Comercio

IVAMA

1848 Tèrça-fetra
,
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&irai e turbinas, injetores para cal.
deiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras.
.encanatórias, espuladeiras, torcedeíras
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
paar cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
Classe 5
faço e carbono e a venadio, aço beasealar, aço bruto e corrugado, aço doce
em chapas e vergalhões, aço elétrico.
aço de vergalhaes, oitavados, aço extra
doce fundido, aço laminado, aço niqueli
aço polido, aço em chapas e em Olhas,
ligas de aço ligas de aluminio, amalgamas de metais, metal antifricção, antimônio metal ba'sit, bronze em verferro chapas oe zinco, chapas estanhadas, chapas pretas, metais para cbuinaceiras. chumbos em bruto, em barras,
em bastões e em lençol, agas de chumto, cobre em barra, em chapas e em
051has, ferro, espelho, ferro estanho,
em fOlha ou não. estanho em faia em
verguilhase em papel laminado,- ligas
de estanho. ferro a carbono, terço em
barras, chapas em vergalhões e em Rolhas, ferro fundido em bruto e em chapas galvanizadas ou não, tarro guza,
ferro laminado, ..igas de ferro, ferro
snanganes. - ferro maleável, fôlhas de
Randres, lisas ou não, metal para fundição de tipos. latão. latão em Rilhas,
em chapas, em vergalhões. ligas de
metais metais em barras, em chapas,
sai lábias e eto masas, metais forjados,
matais estampados, níquel. solda coatum, molibdeaa, tungstênio, zinco, zinco corragazie tiao, em chapas em
fáfaso e ligas de zinco

Trirmo n.° 580.511, de- 22-2-1963
Sylvio Moreira Ghelli
Guanabara

tadoras sem fim; taboleiros sem fim; elevadores com caçambas; hélices transortadoras; transportadores de correia,
aças e acessórios para os mesmos, ialusive polias; talhas, caçambas, lenços
de correntes; lanços d ehélices e roldanas de guia para correias transportadoc
ras. Maquinista, aparelhos e peças ou
elementos para transmissão . de fõrça,
inclusive jogos de engrenagem e engrenagensr hélicas e de sem fim, engrenagens em espinha de peixe (dentes contínuos, desencontrados ou entrlhados)
'engrenagens
de carretos cilindricos, en•
grenagens de esquadria ou de ângulo,
j montadas e por montar, unidades variándústria Brasileira
veis 'de mudança de velocidade; unidades de engrenagem motorizada, reutoClasse 8
ra e velocidade; Propulsionadores de
Discos gravados, filmes. revelados, correia e corrente; acoplamentos de
lâmpadas elétricas, aspiradores de pó eixos; mancais de rolamentos montados
aparelhos de ar rerrigerado, aparelhos e por montar; mancais de metal Babbiit
de ar condicionado, alto-falantes, ante- e mancais ordinários ou mancais retos
nas, chaves elétricas, enceradeiras, apa
relhos fotográficos, ferros elétricos de Têrmos ns .4 580.515 à 580 .516, de
passar e engomar, fuz,veis, geladeiras,
22-2-1963
liquidificadores, microfones, pilhas eléTintas União Ltda.
tricas, rádios, aparelhos de televisão,
São Paula
troca-discos, ventiladores, válvulas,
gravadores e aparelhos
cinematográficos

péis e preparações contra .a ferrugem,
produtos quimicos para impressão, cloro, aiumen, antimónio, sulfato de IAsuitato de cobre cristais de sódio,
bicloretos de estanho, ater, glicol. gli.
cose, gomelina, hldrosulfitos, hidratos,
iodo, iodureto, lodlco (ácidos), sais
inorgânicos e albumina
•
Termo n.° 580.517, de 22-2.1963
Editôra Monumento S.A.
Paulo
FiãO

ASA

Uma revista

'

ã-A:Ce-Aa

Têrmo 11. 9 580.512, de 22-2-1963
The Dow Chemical Company
• Estados Unidos da América

BRASILEIRÀ

_Classe 16
Para disting_ir: Materiais ara constru
ções e decorações: Argamassas, argila:
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo-,
Classe 2
cos de cimento, blocos para pavimentaSubstâncias e preparações químicas ção calhas, cimento, cal, cre, chapas
usadas na -agricultura, a saber: adubos. isolantes, caibros, caixilhos, colunas
adubos artificiais para o solo álcalis chapas para coberturas, caixas d'água,
para fins agricolas, bactericidas, ceras caixas de descarga para lixos, edificaara enxertos. cianamide de cálcio ções premoldadas, estuque, emulsão .de
como adubo para o solo, detumadorea. base asfaltico, estacas,. esquadrias, fordesinfetantes usados na agricultura e ros, frisos gesso, grades, janelas, estruna horticultura, * atarias básicas paca turas metálicas para construções, lameadubos, essências ara exterminar ani. las, de metal. ladrilhos, lambris, luvas
%mos na, 5,0 508 à 580,509, de mais e plantas daninhas, extratos de de junção, lages, Mgeotas, material iso22-Z-1963
iquassia para fixe korticolas, fertilizan- lantes contra frio e calor, manilhas, masloão 4.13.ra6a. Leal Sales tes para o solo, formicida, guano, irise- sas para revestimentos de paredes, maGuaraalmra
titugos, massas para enxertos, pastilhas deiras :Para construções, masaicos, propara destruir insetos, preparações aura dutos de base asfaltico, produtos para
preservar o solo, preparações para des. tornar imperraeabilizantes as argamasfruir insetos. hervas e plantas dani- sas. d ecimento e cal, hidraulica, pedrenhas, sais para fins agricolas. sais paru gulho, produtos betuminosos. imermea.
fins hort 'colas, substâncias quimicas bilizantes, líquidos ou sob outras formas
para destruir insetos, hervas e plantas para revestimentos e outros usos nas
daninhas, venenos contra e vermina, construções, persianas, placas para pavenenos para ' insetos. e visgos
vimentação, peças ornamentas de cimencontra lagartas
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
Têrmo n.° 580.513, de 22-2-1963
paraLiso nas construções, parquetes
Allis-Chalmers
Manufacturing
portas, portões,' pisos, soleiras para por\ç‘
C,ompany
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taEstados Unidos da América
cos, tubos de ventilação, tanques de ci•
mento, vigas, vigamentos, vitrês
Classe 33
Classe 1
...ano de Estabeleci/lents
Tintas preparadas utilizadas na pinthClames: 8. 9. 11, 12, 13, 17, 2), 22,
ta. vernizes, tintas para calçados,, es23, 24, 25, 26, 28. 30, 31, 35k,36
Classe 21 - ç.
40, 48. 49 e 50
Veículos para trabalhos de estradas e maltes. anilinas, corantes, absorventes.e
Titulo de Estabelealmento veiculo não agricolas para movimento agria raz, preparados para branquear
a
de terra, a saber tratores e plainas a bronzear, tintas para capotas de auto%mu n. 580.510, de 22-2-1963
móveis, emolientes para remoção de
motor e partes integrantes de tais
Rublacea cio Brasil S.A.
tintas aplicadas, composições para imveiculos
Guanabara
permeabilizar tecidos e couros, tintas
para Indústria textels, álcooi. alumínio
Têm° n.' 580.514, de 22-2-1963
(Prorrogação)
em pó, giz para fins industriais, al.
Governicy Griuge &toei C.orrapaaw
&vaiada, secantes; amtla, corantes miUnited
nerais para uso nas indústrias, andInglaterra
_
detonantes, antiancrustaritea e desincrustantes e desincrustantes para caldeiras. arsénico, alcatrão, benzina, lanana. acetato de celulose nitrato de po
Latialstria arasille
Mulo, nitrato de sódio, acetato de
Classe 6'
chumbo, acetato de cobre, acetato de
Máquinas, aparelhos e peças ou ele- pptássio, acetato de amónio. acetato de
Classe 41
mentor: para transporte de materiais, tn- *Ódio e de potássio, ácidos orgraticos.
Café em grffla
&sive elevadores e correias traaapor- creoaoto para two aia indústrias . c a,

TORDON

AROIM
Classe 32

Têrnio n.° 580.518, de 22-2-1963
José Maia Delgado
São Paulo
t

BRILHAN
SÃO

•
Classe 36
Titulo de Estabelecimeria,
Tétano n.° 580.519, de 22-2-1963
Imobiliária "Norte de São Paula"
• Sociedade Civil
São Partir
•M013.11.1iNIA NORTE DE
e. AO PAULO SOCIEDADE CIVIL'

No me Civil
Termo n.° 580.520, de 22-2-1963
(Prorrogação)
Ideal S.A. Tintas e Vernizer
São Paulo

p

p

tifo - z0

e;

ALLIS CHALMERS,

-

ANW_

Classe 1
Tintas e vernize s
Termo n.°" 580.521. de 22-2-1963
Cotontex Ltda. •
São Paulo

ÈRORROGAOG

COTONTEX
Classe 23
Tecidos em geral

9

9

MATRIX,

'

o

Têrmos as. 580.522 à. 580.53t), ed
.
22-2-1963
A.B.C. Rádio e Televisão S.A.
São Paulo

anarie.
"indústria i3ra*illeira:
„Classe 16
Para distinguir materiais para construa.
ções e decorações: Argila„ areia, bateriam. balaustres calhas, ziroento. cal.
• .;
••
s
1
I ,;

J
-
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crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos, artigos de metal para janelas, portas, tas, carimbos, carimbos didáticos, carim- d'água, caixas de descarga, para lixas
colunas, caibras, caixilhos, colunas, cha. escadas e cortinados, afiadores, sidra. bo manual de relevo paia papel, chapas edificações preinoldadas, estuque, emulo,"
pai paa coberturas, edificasões premol. vai, alavancas, alicates, aumntolias. para transferir desenhos por meio de sáo de base asfáltico, eafacas, esquis
dadas, estuque; estacas, esquadrias.-for- ancinhos, anéis para chaves, chaveiros, perfurações, cofres, copiadores de car- drias, forros, frisos, gesío, grades, Jatos, gesso, frisos, grades, janelas, lame- tachas. argolas. armações de toldos, tas, compassos para desenhos, espátu- nelas, estruturas metálicas asma constru,,
las de metal ladrilhos, tamaris, luvas de aros, rebites, arruelas, atiçadores azei- las para cortar papel, esquadros para ções, lamelas de metal, ladil:hos, lamjunçáo. 'laje, lajeotás. madeiras para seiras, lâminas e navalhas de barbear. desenhos, estojos de tinta, facas para bris, luvas de junção, lage•I lageotas,
• construções, material contra frio e calor, brocas, buris, bainhas, baldes, bastas, cortar papel, fitas de máquinas, giz, material isolante contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico, balmazios, bicos, illabses e -poliras de globos terrestres escolares, goma prepa- manilhas, massas Para revest mentos
produtos para tornar impercneabilizantes atacadores para sapatos, bisnagas, por- rada para papelaria. humedecedores de paredes, madeiras para consTruções, de
as argamassas de cimento e cal hidráu- ras, borboletas. botões, puxadores, bra- selos; indicas para arquivos, lápis, lapi- saicos, produtos de base a stáltico, pro.
lica, pedregulho, placas para pavimea. ços para cabides e prareleiraa, canive.
dutos para totrnar impermeabilizantei
taça°, peças ornamentais de cimento ou res, chautradores, cortadores, cravada seiras, mapas, niáquinas de escrever, a sargaraassas de cimenta e cal hidráumáquinas
de
somar
e
calcular,
marcadogesso para tetos e paredes, parqueies. res, cunhas, cabides, cabos, casardas,
lica, pedregulho, produtos betuminosos
portas. portões, pisos, papel para forrar cadeados, caldeirões, canos e tubos, res de livros, papel carbono, réguas de hapermeabilizantes 'avido' ou sob oumadeira
e
de
metal,
táboas
aritméticas,
cantoneiras,
alças,
pegadores.
puxadores,
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
tras formas para revest:ruerros e oufrot
tinteiros e transferidores.
de concreto, telhas, tacos, tubos de ven. datas para caixotes, coadores, colheusos nas construções,- pesai :Inas, placas
res, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
dação, vigamentos, veneziaane e
para pavimentação, peças o-namentais
Termo
n.°
580.531,
de
22-2-63
cacadores. debruas, dedais, enxós, es.
vitriSs
de cimento ou gesso para tetos e pare.
Auto Locadora Gaúcha 6 Cia.
tariadorea elos, enxadas, escumadeiras,
Classe 38
des, papel para forrar casas. massas
Ria Grande- do Sul
Aros para guardanapo a de papel espátulas, esticadores, expremedores,
anti-ruidos para uso nas construções,
aglutinados, ãluns (em branco). álbuns facas, facões: ferramentas cortantes,
parquetes, portas, portões, pisos, 50.
para retratos e autógrafos; balões (es- perfurantes, desbastantes e &Mantes,
laicas Para portas, tijolos, tubos de coa..
teio para brinquedos), blocos para bicas, furadores, fechaduras, ferrolhos,
ereto, telhas, tacos, tubos le ventilação,
correspondência, blocos para , cálculos, fivelas, fôrmas para bolos e para caltanques de cimento, vigas, viganientos,
çados,
funis,
ganchos,
graminhos,
abriblocos para anotações. bobinas, brochuvitrôs, venezianas
ras não impressas; caiemos de escre- dores de latas, jarras, jogos de chaves
Têm) a* 580.536, :e 22-2-63
ver, capas para documentos, carteiras de parafusos, lâminas e Rilhas de serra
Imobiliária Franqueira Comércio, Adpara cigarros, calcos de tipografia de Limas, lampiões, latas para comestiveis
DRIVE-CAR
.
ministração e Intermediasáo S. A.
papel ou papeláo. cápsulas de papel. e para lixo, charneiras e dobradiças.
Classes: 21, 32, 33 -e 50
Guanabara
caixas de papelào, cadernetas, cader- machadinhas, martelo, pequenas molas,
Insi guia
nos caixas de carta°, caixas para pa- cinzéis, escarnadores, punhais, pás, panelas, parafusos, pinos e contra pinos,
pelaria, cartões de visitas, cartões co- rastelos,
Termo n.° 580.532, de 22-2-63
todinhas. roletas, sdcarrolhas,
merciais, cartões indicas, conieti, car- serrotes. ferragens para malas, tenazes e
Auto Locadora Gaúcha G Cia.
Rio Grande do Sul
tolina. cadernos de papel melimetrado
torques •
em branco para desenho, cadernos
Classe 9
rscolares, cartões em branco, cartuchos Abafadores de som, acordeons, altos,
Classe 16
de cartolina, chapas planegrâ ticas, ca- arcos de violino, assovios, bandolins,
Titulo
dernos de lembranças, carretéis de pa- banjos, baterias, birimbaus, bombordipeláo; envelopes. envailucros para t 'dia- nos, bombos; boquilhas, cartas, darones,
Termo n.° 580.537, de 22-2-63
rutos de papel, encadernação de papel concertinas, contra-baixos, cornetdes,
Imobiliária Franqueira Comércio, Ad.
. ininistMçâo e Interrnedimak S. A.
ou papelâo, ettiquetás; fólhas índices. cometas, cornetins, cuicas, fagotes,
fólhas eis celulose; guardanapos; livros flautas, flautins, guitarras harmónicas,
Oat'V'tc30*
au.atiabara
não impressos. livros fiscais, livros de harpas, liras, órgãos, pandeiros, piaClasses: 21, 32, 33 e 50
contabilidade; mata-borrão: ornamentos nos, pifanos, rabecão, saxofones, tamInsígnia
de papel transparente; pratos, pape/i. bores tamborins tantães, tímpanos, tromImobiliária Franotieira
nos, papéis de estanho e de alurainio. bones, trompas, violas, violoncelos e
Térmo
n.9
580.533,
de
22-2-63
papéis sem impressão, papéis em branco
violões
Co-MérCio, Administraçã4
Auto Locadora Gaúcha 5 Cia,
para impresso, papéis fantasia,. menos
Classe 40
Rio Grande do Sul
para forrar paredes. papel almaço com Acolchoados para camas e para mós.
lntermediação S/A,
ou sem pauta, papel crepon. papel de vais, almofadas, aparadores, armários,
Alugue
um
Carro
Novo
seda, papel impermeável, papel em bo- balcões para venda, para móveis e
Nome Comercial
bina pára impressão. papel encerado, berços, biombos, cabides, cadeiras, capapel higiênico. papel imperai( á vel mas, canapés, catres, colchões, colchões
E Dirija o Você Mesmo
Têrmo a.° 580.538, de 22-2-63
para copiar, papel para desenhos. pa-- de molas, atinadas, conversadeiras, coCasas da Banha Comércio e Indlistriiis
pel para embrulho impermeabilizado, xins, divãns, enxergões, escabelos, esS.A.
Classes: 21, 32 e 50
papel para encadernar, papel para es- tantes, gabinetes de telefone, guarda.
Guanabara
, Frase de propaganda.
crever, papel para im primir, papel pa- cómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
rafina para ebbrulhos, papel celotane, de sala de jantar, mobilias de quarto.
Têrmo n.° 580.534, de 22-2-63
papel celulose, papel de linho, papel
Auto Locadora Gaúcha
Cia.
- poltronas; pratrleiras, sofás e .
absorvente, papel para embrulhar taRio Grande do Sul
sofás-cama estofados
scas de papei, rótulos de papel, rolos
Classe 15
_
de papel transparente, sacos de papei. Para distinguir: Artefatos de porcelàúa•
serpentinas; tubos postais de cartão. faiança, barro e terracota louças vidra.,
tubetes de papel
das para uso caseiro, adornos, fins arClasse 13
tísticos e instalações sanitárias; artefatos
Para distinguir: Joalheria e artigos de de ceramica para uso caseiro, adornos e
metais preciosos, semi-preciosos e suas fins artísticos, alguidares, airsofarizes,
Imitações, usados como adornos, pedras assadeiras, barri--bules, bidês, bacias,
Nome comercial
preciosas trabalhadas e suas imiatções. bebedouros, biscoiteiras, bombonieres,
Brincos., pulseiras, broches, anaís. abo- andejas, anheiras, copos, consolos, calTêrmo n.° 580.535, de 22-2-63
Nome Comercial
toaduras, alfinetes de gravatas, fivelas: delrões, cântaros, cadinhos, cof:es, Imobiliária Franqueira ComSrco, Admi
braceletes. medalhas, berloques. cotten- cubas, compoteiras comedores para aves,
nistração e Interinediaçáo S. A.
• Tèrmo si. 9 580.539, de 22-2-63
tes. estojos para lojas e argolas
caçarolas. canecas, centro de mesa, des' Guanabara
Comércio e Indústria Manos oRcJA.
' Classe 14
cansa-talheres, escarradeiras, fórmas, fitS. A.
Para distinguir: Bomboneiras, candial- tros, graus, -,globos, jarras, jardineiras,
Guanabara
soa, pantalhas, espelhos, fruteiras, co- licoreiros, leiteiras, lavatórios, manta..
pos, calices, jarros, galheteiras„ manta. queiras, moringas, molharas, nichos, pL.
PRORROGACIO;
guelras, andantes de lustres, ratos, re- res, pratos, pilões, pratos para ornatos,
domas, saladeiras, serviços de cristal ou pias, pinos, porta-jóias, potes, portaindústria Prasileira
de %sim ara agua e ara vinho, ,redo- toalhas; porta-papéis higiênicos sopeimas taças, vasilhames de vio.dro, vidro ras.' saladelrhs.' saleiros, serviços para
Classe 16
comum laminado, vidro e cristal traba. refreseosi serviços para frios, chá e
jantar. ..travessas:. talhas, taças, tojelas, Para distinguir: Maieriàls para coaslhado e' objetos de adorno
•vasilhames, vasos sanitários, xícaras tNuções e decorações: Argamassas, argiClasse 11
•
'Classe 17 •..t
la, areia, aiulejos, batentes, , balaustres.
Para 'distinguis: Ferramentas nanul3,
Patd
distingait:'
Almofadas 'Pára -tintas, blocos de 'cimento, blêtcos para pavifertagrns.cutelaria e' 'pequenos artigos
. Classe 36
ile'aietal conluia,' da 'indústria cornéi: aphdad6res' de' tinta' 'e láPis;.qpontado-' mentaçãci. calhas,' , cimento, cal. cré.
caibros; caixilhos, co- Cakadot era geral, inclusive mactifis#,
Teá4Lachat rei' Parjalápis: arquivos,- afiai Ao 13ra- chatas'.
'ela da I requeie'ntrY
dslaelos, galochas • alpergedai
s machos ri fazer rosca, braçadeira', ml, borracha. para apaper tidas, opas- binai, chapas para c,oberturaik, caixas

1F

Auto Locadora
Gaúcha Ltda.

1F
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Termo. n.° 580.540, de 22-2-63
. Farmácia Drogaleal, Ltda.
Guanabara
-

Classe 33
,Nome Comercial
Termo n.9 580.541, de 22-2.63
Sociedade Gráfica Vida Doméstica
Ltda.
-

Termo n.9 580.546, de 22-2-63
J. /Trilho Otero O Cia.
-Rio Grande do l3u1

PRORROGAÇÃO

N

BO

Tõrmo n.9 580.542, da 22-2-63 (
Companhia Cervejaria Brahma
Guanabara

Termo

5$0.553, de 22-2-63
Ilson de Alcântara Apolinario
Minas Gerais

Termo n.9 580.550 de 22-2-63
Serve Vendas a Praso S. A.
Guanabara

Indúbtria Brasileira

sERVÉ

Classe 11
Um gradeado protetor de metal contra
furto em vidros de balas e confeitar

Industrie.. Brasileira

Lar e Mulher
Classe 32
Uma revista

tos, doces de leite doces de frutas,
frutas secas, frutas cristalizadas, frutas
em conservaõ, geléias, compotas, biscoitos, bolachas, bolos, massas alimentícias, farinhas alimentícias, raspas, féculas, granulos, flocos, amido, cravo,
erva doce, manteiga, queijos, aveia,
araruta sucos de frutas

Maio de ,1 963

Termo n.9 580.554, de 22-2-63
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira. Classes: 8, 11, 17, 30, 33, 34. 35, 36, Empreendimentos e Participações Legas
S. A.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerve37 e 49
Guanabara
jas, cidra, conhaque; extrato de malte
Titulo de gstabelecimento
fermentado; Sernet; genebra gengibirra
gim gingar; kirsch, kummel: licores:
Termo n.° 580.551, de 22-2-63
Indústrias Gordon Ltda.
maarsquinhos; nectar; pipermitn, ponGuanabara
ches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, votika e whisky
Terrno n.9 580.547, de 22-2-63
Paulo Weishappel Mascarenhas
Rio Grande do Sul

GORDON;
INDUSTRIA BRASILEIRA

tnclústria Brasileira

PRORROGAÇÃO

Classe 16
Pára distinguir materiais para construa
Classe 11
Para distinguir: Ferramentas manuais, çóes e decorações: Argila, areia, baferragens,cutelaria e pequenos artigos tentes, balaustres, calhas, cimento, cal,
de metal comum; da indústria e canec- crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
• ...3 da requerente, a saber: Tarrachas colunas, caibros, caixilhos, colunas, chaa
e machos para fazer rosca, braçadeiras. paa paa coberturas, edificações premo1.
artigos de metal para janelas portas dadas, estuque, estacas, esquadrias, forClasse 43
escadas e cortinados, afiadores, aldra- ros, gesso, frisos, grades, janelas, lameAguas gasosas artificiais, água tónica,
vas, alavancas, alicates, aurnotolias. las de metal ladrilhos, lambris luvas de
guaranás, refrescos, sodas, sucos de fruancinhos,
anéis para chaves, chaveiros. junçáo, laje, lajeotas; madeiras para
Classe 8
tas sem álcool, gasosas, xaropes e beconstruções material contra Inc
i e calor,
Um aparelho Para determinaçá da con- tachas, argolas. armações de toldas, mosaicos, produtos de base asfáltico
bidas espumantes sem álcool
centração de ons de hidrogénio de aros, rebites, arruelas, atiçadores azei- produtos para tornar impenmeabilizantm
:eiras. lâminas e navalhas de barbear
Termo n.9 580.543, de 22-2-63
sua indústria e comércio
brocas, buris. bainhas, baldes, bacias as argamassas de cimento e cal hidráu.
T. B. 1. Tribuna Brasileira de Imóveis
Termo
n.9
haimázios, bicos, illuSsca é polvos de Uca, pedregulho, placas para pavimen.
580.548,
de
22..2-63
Ltda,
J. Belmiro
atacadores para sapatos, bisnagas, lor- taçáo, peças ornamentais de cimento ou
Cia. Ltda.
Guanabara
São Paulo
cas, borboletas. botões, puxadores, bra- gesso para tetos e paredes, parquete&
ços para cabides e prateleiras. canive- portas, portões, pisos, papel para forrar
tes chantradores. cortadores, cravado- casas, soleiras para portas, tijolos, tuba
res, ninhos. cabides, cabos, caçarolas, de concreto, telhas, tacos, tubos de yen.
tilaçao, vigamentos, veneziaans e .
PRORROGAÇÃO
cadeados, caldeirões, canos P tubos,
vitrôs
cantoneiras, alças, pegadores. puxadoies.
cintas para caixotes, coadores. colhe- Termos as. 580.555 a 580.559, de
res, cotovelos, cunhas cuspideiras, des22-2-63
cacadores, debruns, dedais, enxós esSupermercados PeglPag S. A.
cariadores,,
elos,
enxadas,
escumadeiras.
C..1asse 33
Sáo Paulo
espátulas. estjp,idores, espremedores,
Insignia
facas: facões, ferramentas cortantes,
Termo n.9 580.514, de 22-2 63
perfurantes, desbastantea e alisantes,
Barros 8 Campos Ltda.
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos.
Rio de Janeiro
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados. funis. ganchos, graminhos, abridores de latas lacras, logos de chaves
%?
de parafusos. lâminas e bilhas de serra,
(asaria itraniteires
limas, lampiões, latas para comestiveis
e para lixo, charneiras e dobradiças.
•
machadinhas, martelo, pequenas molas,
rerragess para peças de mobiliária,
Classe 24,
cinzéis, escarnadores, punhais, pás. ' panelas. paraftatos pinos e contra pinos. Artefatos de algodão, cânhamo, linho,
Classe 3
serras, serrotes, tesouras, terçados, trim. juta, seda, là e outras fibras, náo
&lidas nas demais classes
Alcool para farmácia
chantes, tachos, torvares, trilhos,
Classe 25
verrumas
Termo a.* 580.549, de 22-2-63
Para distinguir; Arvores de natal
' Nome Comercial
Fábrica de Doces Kimic Ltda.
Termo n.9 580.552, de 22-2-63
belots, bolas paar enfeites de árvores
Guanabnes
Indústrias Gordon Ltda.
Térrno n.9 580.545, de 22-2-63
de natal, carta geográficas. cartões posGuanabara
Barros 8 Campos Ltda.
tais, cartazes, displays, desenhos araRio de Janeiro
ticos. desenhos, decalcomania para -te..
eidos, estátuas, estatuetas, estampas,
gravuras, frutas de vidro, figuras de
VISOR GORDON
ornatos, festões, fotografias, frutas de
!Indústria de Bilhares Ntlaidg4
louças, : figuras para- enfeites; bolos de
....GUANABARA —
INDUSTRIA BRASILEIRA
Indústria
aniversários, batizados, casamentos e
outras quaisquer comemorações, gravu.
Classe 41
Classe 49
ras, imagens, letreiros, manequins, =Balas, bombons, caramelos, chocolates,
Clame 8 •,,
guete& obras artísticas, obras de pia..
Predinés,
pastilhas,
drops,
I
torres,
confei.
Titulo
de
Estabelectmeeto
•
t-,S„ sor. (Moa peei porás I similares ture, painéis e . cattazes 'pare decorações

eipPAn
defoicAit

Vc's

KIMIE

Brasileira

r
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e para exposição, projetos, mostruários
de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artísticos para vitrines,
estatuetas para adornos e para fins
dísticos, taboletas
Classe 28
Artefatos e produtos acabados de °rigem animal, vegetal 'ou mineral,'não
incluidos em outras classes; artefatos
de substâncias químicas uão incluídos
em outras classes
Classe 30
Guarda-chuvas, bengalas e suas partes
interantes
Classe 31
Tendas, lonas, correias de tada espécie.
cordoalha e barbante. Materiais de ve..
dação e mangueiras a saber: anéis de
vedação. arruelas de borracha, de cortiça, de couro e de fibra vulcanizada,
• barbante de amianto , e de aleodão, barracas de campanha, betume para vidraceiros, bolas para válvulas, - bucha,.
circulas de borracha para potes, cordas
de algodão, correias de transmissão,
cabos, calabres, cordoalhas. diafragmas, -enxarcias, flanges, gacbetas de
algodão, anulares, des asbestos, de corda,' de, arame, de borracha, de couo.
_ de estopa, de folha e de 'plornbagina,
juntas para vedação, liquidbs de re.
chear madeira, lona, mangotes, mangueiras, massas para calafetar,Xnassas para
vidros, molas par vedção, avens, pnos
oleatizados, rolhas, tampões, tubos de
Jato,. tubos e tubulações para vedação,
uniões 'de boi do e de flanges e válvulas
de vedação, tubos para radiador
Termos xis. 580.560 à 580.561, de
• 22-2-1963
Tecnobras S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

Termo n.° 580.563, de 't2-2-1963
General Electric S.A.
Guanabara

Classe 8
Rádios
Termo n.° 580.564, de 22-2-1963
General Electric S.A.
Guanabara

4

c.0
Classe 8
Rádios
Termo n.° 580.565, de 22-2-1963
Construtora London Ltda.
Guanabara
CONSTRUTORA LONDON 1.,DAITADA

Termo n.° 580366, de 22-2-1963
Francisco Augusto Soares
Guanabara

GAAA,1

, Peças para automóveis
Termo n.° 580.562, de 22-2-962
S.A. Moinho Santista Indústrias
Gearis
São Paulo

Classe 6
Para distinguir: Aparelhos par mistuBrisarnar Extra' rar, remexer e agitar concreto. argamas."
sa, embo, ço )e,,reboço vidro; máquinas
para transporta distrAuir, jorrar e arrematar concreto; transportadores; elevadores; dentes de roda de engrenagem;
Cjase 2 r •
I correntes de dentes de roda de engrer
'
nage= e carretam bambai; paraliquidos.
Tecidos: em gera

Indústria Brasileira
I

•

;

.

.indústria Brasileirà

Termo n.° 580.567, de 22-2-1963
Tecalenti Limited
Inglaterra

4

•

•

Classe 33
Automóveis, peças, acessórios e materiais de consumo para quaisquer veículos Motorizados novos ou usados

Classe 7 ....
Peças para tratores
Classe 21

u.e>
04.-.00)
.?

Termo n.° 580.568, de 22-2-1963
Distribuidora de Materiais de Construção Imperador Ltda.
Rio de Janeiro

::/"Ikoppi; nig

iÀ"s'b'

•
•
semi-liquidos, semi-solidos, concreto e Urino n.° 580.569. de 22-2-1963
materiais plasticos; tela de água viaja- Distribuidora de Materiais de Constr.
ção Imperador Ltda.
dora; telas dois tipos vibrante e na!, viRio de 'janeiro
brante para areia, cascalho e Outros
materiais solidas; aparelhos „de recolhimento, remoção, lavagem e aglomeraçáo para o sistema de clarificação, se4,011/4
paração e purificação de liquidos, união
ou ligação de eixo, esticadores; máqui42. <z§°‘
yst,o \o,4z#
nas de desgastar e aparelho sde dispor
as sobras desperdiçadas; limpadores, la/ :k° ,ç10
vadores e 'secadores de lata do tio de
Co\".escovas rotativas, movidas a força; desagrador liquido; secadores de correias
c)
ara materiais a granel e líquidos; reviradares e agitadores de lata; "arries";
Nome Comercial
mancais; engrenagepris e jogos de enTêmno
n.
9 580.570. de 22-2-1963
grenagem; alia louca; cubas e alimenta.
IMGRA
Imobiliária Graça S.A.
dores transportadores; a...alentadores,
Guanabara
depositas e posteira spara os mesmos;
e peças dos produtos acima mencionados

Classe 16
Para distinguir: Materiais ara construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes , balaustres, tiS'a
cos de cimento., blocos para pavimentação calhas, cimento, cal, cre, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas
chapas para, ,, coberturas, caixas -d'água,
caixas de descarga para lixos, cdificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, csquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para construções, lamelas, cie metal, ladrilhos, lambris, lavas
de junção, lages, iageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções mosaicos, produtos de base asfaltieo, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas d ecimento e cal, hídraullca, pedregulho, produtos betuminosos, imermeabilizantes, liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placa, para pavimentação, peças ornamentas de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, maisas anti-ruidos
para uso
_ nas construções, parquetm .
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos,
, tubas. , de
, ' ComaTto,, •tetas,. tacos.. iub4i de 'veatilação.' tanques de cimento, vigas, 'vigamentos, vitrós

classe 33
Titulo de Estableccimento

Termo

580.571, de 22-2-1963
E. V. P. da SNia

Minas Gerais

Classe 42
Artigos da classe •
Termo n.° 580.572, de 22-2-193
E. V. P. da Siva
Minas Gerais

05)PP9
• ' ' Classe 12
Artigos da classe

DIÁRIO OFICIAL (5eçao nr)

1852 Térça:-fielra
1.1111•••n•

ARQUIV O. S

DO
MINISTERIO DA JUSTIÇA.'
E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositódo de doutrina, decisões adminiso
trativas, pareceres, acórdãos dos tribunais jumt
diciários, legislação, acompanhado de índices
Anolitico e alfabetico. Publiçaião trimeãtrat•

Preço: k;r$ 300,00

A VENDA
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves,
Agencia 1: Ministério da Fazenda
àtend~ pedidos pelo Serviço de Reaubõlso Posta/

- PREÇO ' DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Maio de 1963

