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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIVERS01

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 1964

REVISTA DA

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Termo 137.164 — Nova e origi- à expedição doa respectivos certifinal configuração aplicada a sabone- cados dentro do prazo de sessenta
Amo S. A. Indústria e Coraér- teiras — Requerente: Indústrias Da- dias — na forma do• parágrafo único do artigo 134 do Código da Procio — no pedido de reconsideração gli de Artefatos de Metais..
priedade Industrial.
EXIGÊNCIAS
do despacho que negou o pedido dar
caducidade da patente de número
Termos:
MARCA DEFERIDA
57.776 — privilégio de invenção PaN.° 85.928 — Torrefação e Moa- Aparelho para tratamento por
N.° 485.157 — Contact — Produ"ar" quente — do requerente — So- gem de Café Tiradentes S. A. —
tos Contact S. A. — ci. 40.
ciedade Paulista de Artefatos Meta- Cumpra a exigência.
N.° 130.757 — Nilo Santos Pinlúrgicos S. A.' — Mantenho o desEXPEDIENTE ".Z0 DIRETOR
pacho em face dos fundamentos do to — Cumpra a exigência.
• DA DIVISÃO DE MARCAS
parecer do Diretor da Divisão JuriGagJames
N.° 111.645 — Oscar
dica.
ne e Bernard Joseph Brown — CumMARCA INDEFERIDA
Raul Bachstedt — no pedido de pram e exigência.
N.°
111.490
—
André
Medawar
,
de
indereconsideração do despacho.
Rio, 5 de fevereiro de 1964
ferimento no têrmo 116.545 — mo- --- Cumpra a exigência.
Têrmo
472.525 — Compact —
N.°
117.318
—
Fico
Ferragem
In°
modelo _de utilidade para — Ray
delo de cós — Mahtenho o despa- dústria e Comércio Ltda. — Cumpra classe 40 — de Tecnogeral S. A.
Comercial o ondustrial.
a exigência.
cho, em face do parecer do Dr.
Santos. — Republicado por
calva Santos.
NP 118.963 — Indústria UniverEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
tas saído com incorreções.
con Ltda. — Cumpra a exigência.
PESQUISAS
GarisN .° 121.934 — Indústrias
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
•
mor do Brasil S. A. — Cumpra a
PATENTES
Rio, 5 de fevereiro de 1964
exigência.
NP 122.070 — The Raleigh Cycle
-Rio, 5 de fevereiro de 1964
Notificação
Co. Lirnited — Cumpra a exigênNotificação
Uma
vez
decorrido
o prazo de recia.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Uma vez decorrido o prazo de renP 4.048, de 29-12-61 r mais dez
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
DIVERSOS
dias para eventuais juntadas de
il .° 4.048, de 29-12-61 e .mais dez
N." 87.850 — Dexion Limited — recursos, e do mesmo não se tendo
dias — para eventuais juntadas de
valido nenhum interessado, ficam norecursoa, e do mesmo não se tendo priv. da invenção — Arquive-se.
valido nenhum interessado, ficam noN.° 112.419 — Robertshaw •Fulton tificado* os requerentes abaixo mentificados os requerentes abaixo Men^ Controls Company — priv. de inven- cionado a comparecer a este Departamento a fim de efetuarerp o pagacionstdoe a comparecer a este Depar- ção — Arquive-se.
tamento a fim de efetuarem o paN.° 1181.746 — National .Research mento da taxa Suei concernente
gamento da tida final concernente Development Corporation — priv. expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias —
à expedição dos respectivos certifi- de invenção — Arquive-se, •
cados dentro do prazo de sessenta
N.° 116.763 — Idope *IndKstria na forma do parágrafo único do ardias — na forma do parágrafo único e Comércio Importação • F,xporta-. tigo .134 do Código da Proprigelade
do artigo 134 do Código da Proprie- ção Ltda. — lerem- da utilidade Industrial.
dade Industrial,
— Arquive-me.
MARCA DEFERUNA
• MODF.L0 INDUSTRIAL
DEFERIDO
. NP 437.010 — Trancei — classe
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE,
8 — Ind. de Materiais Elétricos
Termo n.° 152.146 — Nova frenINTERFERÊNCIA
•
Aislantel Ltda.
te do teto, de plástico, com caixa de
vkta e sinalização luminosa para
Dia 5 de fevereiro de 1964
NOME COMERCIAL DEFERIDO
ônibus — requerente — Ciferal Co~Meação mercio e Indústria S. A.
NP 438.164 — Adão* Paraná S.
Uma vez decorrido o prazo de reMODELOS INDUSTRIAIS DEFEA. — Adubos Paraná S. A. — Art.
curso
previsto
pelo
artigo
14
da
Lei
RIDOS, REPUBLICADOS POR
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez 109 n.0 2.
TEREM SAÍDO COM INCORMoa _ para eventuais juntadas de
REÇÕES
FRASE DE PRnPAC.)isIDA
recursos, e do mesmo não se tende
INDEFERIDA •
Termo 138, 020 — Um nevo e ori- valido nenhum interessado, ficam neginal desa-rtia: aplicável em assento tificados os requerentes abaixo menN.o 431.584 — Seu Talão não vade motoretus. motocicletas, bicicletas cionados a comparecer a êste Depare veicillos similares — Requerente tamento si fim de efet . : , :ro o pa le 1 milhão, vale milhões — classe
Editara Lar Felix S. A.
50
— jc:io Cr; pa.
gaamento da taxa, fin:1
Rio, 5 de fevereiro de 1964

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 3 de fevereiro le 1964
Uso autorizado de mero**

Artigo 147 — parágrafos I.° o 2.•
do Código da Propriedade Industrial.
Por despacho do Si. Chefe da Seção foi mandado averbar o contiato
de exploração da marca — Robert*.
how — registrada sob número . • .
140.581, constante do clichê abaixo,
de propriedade de — Robertshaw
Fulton Controls • Company — eaabe!acido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de sua licenciadora Robertshaw Controls
S. A. -- Sun Licenciada para Controles Robertshmv do Brasil S.' A.
— estabelecido no Rio Grande do
Sul — Brasil. — Averbe-se o contrato de explorarão.
ROBIZITSI1Alt
11t11.1.ars
hoBERTSHA14- FULT011
CONTROLS COMPANY
licenciada e
sub-2.1cenciador a
ItOBERTSSAW C0P7ROLS

sub-licencladas
CONTROLES ROBERTSSAW

DO BRASIL SIA..

Por despacl.o do Si. Ch2 te da .
Seçio foi mandado averbar o contrato de exploração da marca —
te — registrada sob a.° 194.397 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de -- Sesta Aseociates
Inc. — estabelecida nos Estado*
Unidos da América do Norte e em
favor de: Citytex S. A. Ifldústxia
estabelecido em São
e Comércio
Paulo — Brasil --Averbe-se o contrato de exploração.
t troprtetfiria
SERTA nSSOC IATEly De,
Autorizada
1
CITYT2X S/A. INDUSTRIA
COR2aCIO

Vd4
eSte,-ta o
Dia 5 .e vefree rioed
Por despacho do Sr. Ohofe da Seglo foi mandado averbar o contrato

£1-‘12 utuarta-Tetra 12_
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— As Repártições. Públicas
— As Reparti\Oes•- Públicas
eingw-se7ão - às assinaturas
deverão remeter o expedlente
anuais renovadas até 28 de
destinado à publicação nos • DEPARTAMENTO DE -IMPRENSA NACIONAL
fevereiro. de- cada ano e' tis
jornais, diàriamente, até às
oistamm G* IRAI.
iniciadas, em qualquer época.
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO De BRITO PEREIRA
'pelos árg i-ros competentes.
quando deverão fazé-to até lis
— A fim de possibilitar o reO D g PUGIL1CAÇÕala
caçAls eu PM/SACIO
Otmea
11,30 horas.
messa
de valores acompanhaMURLO
FERREIRA
ALVES
FLORIANO
GUIMARÃES
— As reclamações pertinendos
de
esclarecimentos
quan.I.2
tes-- á matéria retribuída, nos
à
sua
aplicação,
solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem • os interessados prefe.a G ie
.
verão ser formuladas por esrencialmente
cheque ou vale
*o •u*Mowdmeg o *o oopm*Sooto .......peopireAmompa
•
crito, à Seção de Redação, das
94.04onottgo OrmorOadebdo tomdwalloto. do WrOrlharho
postal, 'emitidos a favor do
às 17,3i) horas, no máximo
debioddomio . * Coorroire1*
Tesoureiro do .Departamento
eté 72 hords após a saida dos
~imo neto Mictai:ido Dowaftamtnto de Imdttaida Naclanai
de linrwensa ,Naeional.
órgãos oficiais.
— Os suplementos às edi— Os originais deverão ser
ASSINATURAS
ções dos órgãos • ofiçiais só se
dactilografados e autenticado;
fornecerão aos assinantes que
FUNCICNÁMOS
ressalvadas, por quem de di- ItEPARTIÇÕES E PARTICULARES 1
os solicitarem no alo da assireito, rasuras e emendas.
•
natura
•
' Capital e Interior:
Capital e Interior:
— Excetuadas as para o
450,00
c
—
O
funcionário
público
fe(r
. Semestre . • • Cd 4i00,90 Semestre
exterior; que . se'rão sempre
dera!,
para
fazer
jus
ao
desCr
1...a0omo
Ano
•
Cr$
900.00
anuais, as assinaturas poder- Ano • . . .4 .
conto indicado, deverá provar
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer- épo-:
Exterior:
. esta condição no ato da assica, por seis meses ou um ano. Ano . • •
Cr$ 1.000,00 -notara.
. Cr$ 1.300,00 Ano_
-- As assinaturas vencidas
— O custo de cada exemptai
poderão ser suspensas sem parte Superict do enderêço vão continuidade no' recebimento atrasado dos órgãos
impressos' o número do. talão dos jornais, devem os assinan- será, na. venda avulsa,- acresci-.
aviso prévio.
Para facilitar 'aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cd 0,50, .se do mesma
renovação com ,antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
o verificação do prazo de vali- que. " f indará
A fim de evitar solução de -mínima, de trinta' (30) dias.
decorrido. dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTÇ

de exploração da marca — Revista te e em favor de — Indústrias Fa'r- Helanea — registrada sob número Aditivo do contrato de exploraçãe
Paulista de Indústria — registrada macêutica.s Fontoura Wyeth S. A. — 219.861.
Ia favor de Spumar Espuma de Nylon
sob número: 255.373 — constante -do estabelecido no Brasil --- Averbe-se Helanca — registrada sob número S.A. S.A. Indústria e Comércio.
chalé abaixo, de propriedade de, — o contrato c.a exploração — Quan. 219.862.
Aditivo- do contrato de exploração a
Ivo A. Cauduro Piccoli — estabeleci- tos asmarcaa de números — 214.769 Helanca — registrada sob número favor
de Renil S.A. Indústria
do no Estado da Guanabara — e em' — Diga sabre o clichê.
219.4,63. Aditivo de contrato de exploração
favor de — Revista Paulista de InHelanca — registrada sob número 1 a favor de .Benfitex Be.neficiadora de
dústria, Editora Ltda. — estabele220.029 — constante do clichê abaixo ;Fibras Texteis S.A. .
cida no sEtado da Guanabara —
de
propriedade de: Heberlein Co..
-Averbe-se o -tontrato de exploração.
HELANCA
A. G. — estabelecido na Suíça e em 1 Aditivo de contrato de exploração a
rreprlatárias IrEBERLEIN
favor de: Torcenil — Torção de Fi- favor de Torção de Seda de- Ranieri
Co.a. o
wattviii &aça„
bras Texteis Ltda. — estabelecido em Ltda.
PAULISIA DE INDUSialA
S. Paulo — Brasil — Averbem-se os . .
Licenciada: 2&./f2FLPII. S.A
%avistano,
Exigência
,,,,,,,,...•&wen-ndf
aluiu
contratos de exploração.
XTEIS3.
Peco
Troprietarto
IQuanto ao pedido de averbação de

numa,

vo A. CAUDI1F.0
V.cencia dasWsçAlnIsTA'PAVIIsTA DE
\lbrdSTRIA,

contrato feito por Cesaro S.A. IndúsPor despacho do Sr. Chefe da Se•LIELANCA
I tria e Comércio — Nas marcas de núção foram mandados averbar os conProprietSrla: HEBERLE1N & CO. GO. meros 219.522 — 219.860, e outras,
tratos de exploração das marcas:
Wat ta111-8alça
preste esclarecimentos quanto ao cliché
Helanca — reg.strada sob número
Torço de
, que não está de acôrdo com o pedido
219.522.
1 Licenciada "TORCENW
altares Texteia Ltda.
Helança — legistrada sob numero
i requerido.
5ao anulo
Por despacho do Sr. Chefe da Se- 219.860.
I Por despacho do Sr. Chefe da Seção
ção foi mandado averbar o contrato
foram mandados averbar os -contratos
de exploração da marca —. Revista Relança — registrada sob número
ror • despacho do Sr. Chefe da Se- de exploração das marcas:
raulieta de Inch:Una — reigstrada 219.861.
sob número 255.373 — constante do Relança — registrada sol5 número ção foram mandados averbar os con- Strega •— Registrada Sob o número
tratos de* exploração” das marcas:
cachê abaixo, de propriedade de — 219.862.
registralia sab número 197.719.
Relança — registrada sob número' Heianca
Ivo A., Cauduro. Piccoli — estabele219 . h"'
.
Registrada sob o número
j Strega
` cido no Estado da Guartabêra — e 219.863.
Helanca — registrada sob número Helanca — registrad7. sob attimero 219.822.
em favor de — Revis:„a Paulista de
Liquore Strega — Registrada sob O
Indústria, Gráfica Ltda., estabelecido / 220.029 — constante do clichê abaixo, 219.860.
no Rio de Janeiro — Estado da Gua- I de propriedade de — Heberlein — ii Helanca — registra:1a sob número n' 156.350.
nabara — Averbe-se ocontrato de ex- — Co. A. G. — estabelecido na Ste- 219.861.
ça e em favor de — Cia. Brasileira Ifelanca — registrada actb número Dquore • Strega — Registrada sob o
ploração.
n° 154.359, cujos clichês foram publiRhodiaceta Fábrica de Raion. — es- 219.8132.
tabelecido em b. Paulo — Brasil —; HcIanca — registrada sob número cados em 25 de junho de 1962, de proAverbem-se os contratos de explora- 219.803.
.pricdade de Strega Alberti Benevento,
jitIVIST4 PAVUSTA 1J1INDOSIttà
'
ção '
"gyeste~~
Helanca — núniero 220.029 — cons- estabelecido na Itália e ern favor de:
tante docliché abaixo, de proprieda- Martini . Rossi S.A. Indústria e Co,Proprietario
de de : — Heberlein coa A. G. '— mércio de Bebidas, estabelecido em São
ItIECANCA
TVO &cAuDuRo Prcdozi
Averbrm-se os contratos de
estabelecido na Suiça e em favor de: Paulo."
&
' rist KEBERISIM
rropristilu
Tamerfil S. A. Fibras Texteis — . es- exploração. •
guise.
t
•
tabelecido eu S. Paulo — Brasil —
ILIoenciada'Of
114AsociedatCONPANIII BA4SIWIRA
EXPEDIENTE DAS DIVISC5E5 E
PHODLACETIrFABIUCII 55
Averbem-se
oscontratos
de
exploraIIRI,VIS?A PAULISTA /YE'
IMOS - Suo -Pa'31.0
DAS SEÇÕES REPIIBLICADO
ção.
gN.DUSTIa, A GRÁFICA
POR TER SAIO° COM INCORLTDA.'
Averbem-se também os aditivos:
,
REÇÕES
Aditivo do contrato de exploração a
a
. Por despacho do Sr. Chefe da Se- Por despacho do Sr. Chefe da Se- favor. da Torcenil Torção de ,Fibras
D:a 5 de fevereiro de ,194
ção foi mandado averbar o contrato c
Texteis Ltda. •
.
•
de exploração da marca — F. W. ----tratos
ão foram
ma,lados
averbar
osconNotificação
'
de exploração das marcas:
i Aditivo do contrato de exploração
registrada sob número 235.'753 —
I Uma vez decorrido o prazo de ra
constante do clichê abaixo, de pro-; Helanca — registreda sob número a favor de Fiação. Peasina S.A,
priedade de: American Horne Pro- 219.522.
.
Aditivo do çontrato de exploração á curso- previsto pelo artigo 14 da Le
ducts Corporation — estabelecido nos; Helene& — reglatrada sob , númerd favor de S.A. Indústrias Reunidas F. no 4 048 de 29 de deeembro , de 1961
¡ e miá' dez dias — para eventuais Jun.
Estados Unidos da América do Nor- ' 219.860

:

-

Quarta-feira 12
tadas de 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 certificados 'dentro do prazo de sessenta dias - na
forma do parágrafo único do artigo 134
dcs Código da Prbpriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS

MÁRIO OECIAL (Seção Hl)
INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA
N° 346.668 - Toíalvision --- Classes 8 e 33 -- Pan-Americau Titan
Importadora Exportadora e Comercial
Limitada - Artigo 114 Nas classes 8 e 33.
TITULO DE ESTABELECIME4I'0
DEFERIDO •
N9 378.192 -. Casa das Juntas
Classes 21
31 - 6 - Julio Sarraf
- Nas lasses 6 - 21
Arti31
go 117 número 1.
N9 424.676 - Alucar 'Locação de
Alucar
Veículos -- Classes 21 --- 33
ArLocação de Veículos Limitada
tigo 117 número I.
Salão Internacional de
N° 436.247
Automóveis
Classes 6 - 9 - 8 39 - 47 .- Alcan11
21
33
tara Machado Comércio e Emprendi7
mentos Limitada - Nas classes 6
33 - 39 - 47
11 -21
- 8
- Artigo 117 número 1.
Lojas Riachuelo
N° 436.475
31
23 .- 24
Classes 12 - 22
- 34 - 36 - 37 - Companhia DisArtribuidora de Tecidos Riachuelo
tigo 117 número 1.

Fevereiro de 1964 44*

N.° 450.963 - Sunvight Ind.

Com . Comesticoe Ltda.

Temi* 108.249 - privilégio

de

invenção - Procasso de produzir es• N.° 451.109 - Jose Severo Ir ar- teres de ácido pivalinico semelhante
nandes.
a reserpina, ate agora desconhecidos
• N.0 453.157 - Joaquim èotta - requerente - Sandoz S. A. -•
Guimarães.
Pontos publicados em 4 de fevereiro
N.° 453.703 - * Reunidas Mate- de 1964. - Houve urna troca de.
riais de Construção Terraplanagem e fOrmuia, sendo que a primeiro MrConstruções Ltda. - Arquivem-se inula,. está no lugar da segunda •
.os processos.
vice-versa.

N. 405,538 - Diamante, classe 16
.- Augusto Rentes.
N.415.083'- EMIPA, classe 21 EMIPA S.A. Empresa Industrial de
Parafusas exceto para alavancas de
câmbio da classe 6.
N. 415.128 - Vigor, classe 31 S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios
Vigor.
N. 431.262 Biblioteca de Cultura
Econômica, classe 32 - Zahar Edi..
toras.
N. 435.522 - Munhoz, classe 8 -Casa Munhoz S.A. Comércio e Indústria' .-Com exclusão de alfanges
ancoras e poseiras.
N. 435.808 - Aliart, classe 25 José Teixeira Faustino.
N. 436.176 - Rocket, classe 17 MARCAS DEFERIDAS
Indústria Brasileira de Canetas Limitada.
N9 346.597 .satolasil -- Classe 8
N. 436.303 - Geopoços, classe 8
- Geopoços Engenharia Indústria e - Fábrica de Materiais Isolantes
lasil Limitada.
Comércio S.A.
- Vedajuntas - Classe
N. 436.634 - Ba roneza • classe 30 31 N° 433.573
Julio Sa rraf.
- Gerschon Tabacinik C. Cia. N. 437.427 - Turbsgal, -Classe 10 EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
- Irmãos Sgai, na ' classe 10.
INDEFERIDA
N. 435.601 - Tinto Cadorin„ clas- •
•
se 42 - irmãos C.adorin
N9 430.569 - O Seu Carnet Vale
N° 436.626 .-'AltaZ:on -- Classe 5 Milhões -- Classes 6
- 14 ..- Vicente Mazzarella e Isaac &re- 21 •-= 23 - 32
36 _37- 50
tira.
'Casas Pirini Sociedade Anónima Co•
N9 436.820 -- Marp - Classe 32 mércio e Importação. .
- Organização Marp de Propaganda
TRANSFERÊNCIA E ALTERA..
Limitada.
ÇÃO DE NOME DE TITULAR _
N° 437.009
Aislantel - Classe
•DE PROCESSOS
- Ind. de Materiais Elétricos Aislantes Limitada'.
Músicas e Instrumentais .Casa MaN9 437.044 - Montalica - Classe non • S. A. - Pede para ser ano16 Montalica Emp, de Fabricação tada na marca: Rialto n.° 136.699 e Montagens Metálicas Limitada.
a alteração de nome - Anote-se a
W 437.591
Setv-Tric.
Classe alteração de nome.
5 - Elgin Fábrica de Máquinas de
Companhia Indtí;trial e Comercial
Costura Sociedade Anônima:i"
Brasileira de Produtos Alimentares,
N" 437.594 - Viscount - Classe
- Pede para ser anotada na marca
6 - Elgin Fágrica de Máqu'nas de, - Gardenia n•° 273.713 a transcostura Sociedade Anónima.
ferência e alteração de nome respecN° 437.616 Regorus 'Classe 6
e transferên,- Mecânica Rigorus Lt. - Com ex- tivamente - Anote-se
cia e alteração de nome.
clusão de molas de válvulas.
Lechler Bautenschutzchemie Ohg
No 437.683 - Nalsin
Classe 1 - transferência para seu nome da
- Igetalmina Sociedad Anonima Co- marca Inertol - nP 63.192 - AnomercI
,AgropeCuária Minera te-se a transferência.
Y Financeira.
•
N° 437.685 - Dyphos - Classe 1
DIVERSOS
- MetaT mina Sociedade Anônima Co'Marcial Industrial 'Agropecuária Minera
Luiz Pires Correa
N.° 435.310
Irrmobilhirla Y Financeira,
- Aguarde-se. . •
N9 438.763 -; Drogaclovis
Cias:
ARQUIVAMENTO DE PROse 3 - Farmácia Drogaclovis LimitaCESSOS DE MARCAS
da
Como marca genérica.
N* 438.846 - Tapeçarias Danatelli
N.° 449.102 - Empresa JornaClasse 34
Tapeçarias Donatelli
lística Saeb Ltda.
Sociedade Anônima.
449.784 - Antonio das DoN° 433.888
Burguês - Classe 41 resN.°
Silverio.
A-naldo Hugo Berger.
• N° 439.153 PPO - Classe 46 N.° 450.202 - Diamantino FerOrniex Sociedade Anônima Organização reira Morgado.
Nacional de Importaço e ExportaN.° 450.495 - Projex Engenharia
- Com exclue:to de vernizes.
Ltda,
1\19.439.217 - Een -- Classe •16 N.° 450.685
• Organização
BraOen Engenharia de Eletricidade Limi- sileira de Cobrança 0..3.C. Ltda.
tada.
N.° 450.769 - José Waistvol.

PRORROGAÇÃO DE TITULO
DE .ESTABELECIMENTO

OFO-AÇÃO

FrigoriLco Wilson do Brasil .SacieN.° 543.291 - Casa Masetti - dada Anón;ma - Oposição ao termo
classes: 10 - 13 -- -14 - 15 - número 602.597 - Marca Craque.
25 - Casa Masetti S. A. Indústria _Frigor.fico Wilson do Brasil Soc:e.1
e Comércio - Prorrogue-se o regis- dada Anônima - Oposição ao termo
Marca Leones.
tro, retificando-se a data para 31- número 602.965
Isokl. Sociedade Anônima Pios Ca7,53.
bos e Materiais Isolantes
Oposição
ao termo número 602.703
Marca
Isomax.
•NOTICIA RO
Isofil Socieeade Anônima Fios Cabos e Materiais Isolantes Oposição
RETIFICAÇÕES •
ao térmo número 602.704 •-• Sinal de
Ficara retificados os pontos publi- propaganda 'somas.
Sociedade Anônima Indústria Votocados em três de fevereiro de 1964
rantim - Oposição ao térmo numero'
por terem saído com 'incorreções.
Termo 108.683 - privilegio de 602.603 - Marca Peri.
Tecidos Pluma Sociedade Anônima
invenção para - Aparelho para separar partículas de ardo com o seu .-- Oposição ai termo número 602.354
peso especifico Requerente para - Marca Pluniaflex.
• Tecidos Pluma Sociedade Anônima
- Stamicarbon - N. V.
- Oposição ao termo número 602.380
Termo 111.072 privilégio de
invenção - Gaveta-Caixa com segre- .-- Marca Pluniafiex.
Credi Calça Calçados de Luxo Lind‘
do e campainha de alarme - Rerada
- Oposição ao termo número
querente: João Pajunk.
602.853
Título Credi Calçados.,
N.° 111.472 - privilégio de inComergal Paulista de Vidros Planos
venção - Dispositivo fixador de ca- Sociedade Anônima Oposição ao
bos -- requerente - Verolrne United termo número 602.398- Titulo Vitrais
Shipyards.
Paulista.
Houve um equivoco no seguinte
Metalúrgica Oriente Sociedade Anôtrecho:
nima - Oposição ao termo número
Aonde se lê: Outros P art es fixas, 604.163 - Marca Oriental.
deve-se ler: Outras partes fixas disCopar Sociedade Anônima Indústria
poníveis no local, de se suspenderem, de Resinas Estruturadas Oposição
além disso, elementos de suspensão. ao termo número 604.705 -- Marca
etc. etc.'
Codepar.
Termo 111.599 - privilégio •de
Capor Sociedade Anônima luchist ia
Invenção - Máquina 'automática pa- de Rclinas Estruturadas -- Oposição
de.
ra o tratamento das extremidades
ao termo número 604.710 - MarCa
tubos de vidro compridos - Regue: Codepar.
rente: Jakob Dichter.
Copar Sociedade Anen:ma Indústria
Termo 113.318 - privilégio de de Resinas Estruturadas - Oposição
invenção para - Processo para ob- ao termo número 604.7,11 -• Marca
tenção de açúcar invertido, a partir Codepar.
e sacarose, para substituição da gliCopar Sociedade Anônima Indústria
cose em suas múltiplas aplicações. de Resinas Estruturadas Oposição
- Requerente - Jorge Leme Ju- ao termo número 604.712 --- Marca
nior. - Total de pontos para - Codepar.
Cinco pontos.
Isabel , Indústria de Sacos de Papel
Termo 115.274 - privilegio de Limitada - Oposição ao termo númeinvenção - Silicio extra puro - Re-. ro 6a/Y.948
Nome Comercial.
querente.- Pecchiney Cornpagnie de
Icotron Sociedade Anônima Indústria
Produits Chimiques et Electrometal- de Componentes E'etrôniros - Oposilurgiques - Total de pontos - oito ção ao termo número 602.226 - Nopontos.;
me comercial.
116.571 - Modelo de utili-•
Icotron • Sociedade Anónima Indúsdede para ...... Um medidor de pe- tria oe Componentes Eletrônicos
dras para int...aros - Requerente: Oposição ao termo número 602.227, Inducondor S. A. Indústria e Co- Marca !cron.

Icotrori• Sociedade Anôl:ma In '11smercio - pare a data depositada em.
iria de Componentes EletrWcos
28 de janeiro de 1960.
Ficam os processos acima mencio- Oposição ao termo. número 602.223
nados republicados por terem saído Mares. Irron.
Icotron Sociedade Anónima 1n-'úsSevereiro
com incorreções em' 3
tria de Componentes Eletrônicos
de 1964.
Oposição ao termo número 602.229 .Retificações
Marca Icron,
Termo 105,801 - privilegio de inIcotron Sociedade Anôrtma
venção: Processo para a preparação tria de Componentes Eletrônicos
de diaminas bi-quaternárias - Opos'ção ao termo número 602.230
Requerente - F. Hoffmann-La Ro- Marca Icron.
cha 8s Cie. Societe Anonymo (F.
Icotron Sociedade Anónima Indús• • •
Hoffmann-La Rocha es Co. Aktieng- tria de Componentes Eletrônicos ....
sellschaft - pontos publicados em Oposição ao termo número 602.231 •-•
4 de fevereiro de 1964.
Marca Imo.

e. '
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Icotron Sociedade Anônima Indústria de Componentes Eletrôn iwos •-•
Oposição 'ao térmo número 61,2, 'i30
Marca Icron.
Wilson dá Si:va Pereira - ONsição ao termo número 486.101 - Marca O Guanabarino.
,Laboratório Tenax Liin'tada - Opasiç:lo ao termo número 5 9.119 .--i Marca Senax.
Bandeirante Editora Mus éal Limitada Oposição ao termo número
604.943 - Marca Bandeirante.
Sociedade Anônima Fábrica (12 Produtos Alimentícios Vgor - Oposição
fio termo número 6@2.592 - Marca
,
Faixa Azul.

DIÁRIO OF:CIAL (Seção In)
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Fundição de Ferro Maleável Omega
Forma Sociedade Anônima Móveis
CoCam Companhia Campineira de
Sociedade Anônima Oposição ao e Objetos de Arte - Oposião ao terCafé
Solúvel e Derivados - Oposição
termo número 604.245 - Marca Ome- mo número 604.154 Marca Forao termo número 600.735 - Marca
ga.
asilar.
Brascafe.
Incalesa Indústria Calcares Leme dos
Bril Sociedade Anônima Indústria e
Cocam Companhia . • Campineira -de
Santos Limitada Oposição ao termo Comércio - Oposição ao terra° núCafé
Solúvel e Derivados - Oposição
número 603.655 - Marca Inca.
mero 605.320 - -Marca Jatolubril.
ao termo. número 600.736 Meca
Móveis de Aço Fiel Sociedade AnôLay er Brothers Co. - Oposição ao Brascafe.
nima
Oposição ao termo número
termo número 606.714 -- Expressão
Humble ou 6 Refining Co.
604.277
Marca Gel.
Opode propaganda.
sição
ao termo número 605.316 - MarMóveis de Aço Fiel Sociedade AnôProtendit Sociedade Anônima Fre- ca Mentol.
•
nima - Oposição ao termo número moldados de Concreto - Oposição ao
!sapal Indústria' de Sacos de Papel
604.275 - Marca Ciel.
termo número 602.538
Marca Pro- Limitada Oposição ao termo 'atira*
Cerâmica Sumare Sociedade 'Anôni- tendil.
no 604.949 - Marca Isapel.
ma
Oposição ao termo número
Acessórios São João Sociedade AndIsapel Indústria :cle Sacos de Papel
603.480
Marca Sumaer.
nima Importação e Comércio OposiHenrique Meyer 6 ,Companhia L'mi- ção ao 'termo número 602.554 - Tí- Limitada Oposição ao termo número
604.950 •-• Marca Isapel,
Comercial Industrial e •Adminstrado- tada •- Oposição ao termo número tulo São João Auto Diesel.
Cooperativa Vinicola Santo Antonio
ra Vila Rica Socieciacie Anônima -- 604.043 - .- Marca Paradiese.
Protendit Sociedade Anônima P \re- Fábrica de Casimiras Adamastor So- moldados de Con'é'reto
Oposição ao têrmo número 602.7o9
Oposição_ ao Limitada - Oposição ao termo númeciedade Anónima ••-• Oposição ao ter- termo número 602.537
fritulo Imobiliário Vila Rica.
•
Nome co- ro 605.333 -- Titulo Fábrica e Depósito de Bebidas Santo Antonio.
'
Acessórios São Pedro Luntada -- mo número 604.396 -- Marés São Mi- mercial.
• Cooperativa Vinicola Santo Antonio,
guel.
Oposição ao termo número 602.701
A Sensação Modas Se-ciedade Anô- Limitada -. Oposição ao termo númeSinal de propaganda Auto Peças São
Mesan Metalúrgica Santo Amaro nima
Oposição ao termo número ro 605,335 - Marc aSento Antonio.
Pedro,
Limitada - Oposição ao termo núme- 602.589
Marca Dular.
Carlos da Silva Calçada - Opos:ção ro 604.303
Marca Mesal.
Cooperativa Vinícola Santo Antonio
Pacheco - Oposição ao terao termo número 602.767 Titulo ,Comércio e Importação Tem Tem moArthur
número 604.127 - Marca Cine Ro- Limitada •-• Oposição ao termo número
Kiart Marmores e Granitos.
Limitada -- Oposição ao têrmo minicro teiro.
605.336 - Marca Santo Antonio.
Sociedade Anônima Fbrica de Pro- 604.363 - Marca Tem Tem.Indústria de Moldes _Mecânica e Es-.
A Sensação Modas Sociedade Anónidutos Alimentícios .Vigor -• Oposição
Móveis de Aço Fiel Sociedade Anô- ma •-• Oposição ao termo número tamparia Cometa Limitada -!-• • Opbsição
Marca
ao termo número 602.623
a termo número 605.437 Titulo CoMarca E,dular.
.
nima -- Oposição ao termo número 603.247
;Vigorom.
Confeccões Morai° Sociedade Anôni- meta.
•
604.276 - Marca : Ciel,
Sociedade Anônima Fábrica de PioDuracour Sociedaae -Anônima Indús- ma - Oposição ao termo n 9 607.883. . Yanmar Diesel Motores do Brasil Se.
chitas Alimentilios Vigor - Oposição trja e Comércio ..-- Oposição ao termo - Marca .Vip.
ciedade Anônima - Oposição ao terao termo número 602.593 - Marca número 604.297.
Miguel Barbier1 - Oposição ao ter- mo número 605.497 -• Marta Yama.
mo
número
606.368.7....
Faixa Vermelha.
.-Marca BandeiGagliano 6 Companhia Oposição
Companhia Tex til Nossa Senhora do
King Indústria-e Comércio Sociedade ao termo número 604.955 - Titulo rante.
Rosário - Oposição ao termo número
Anônima - Oposição ao termo núme- Armazéns Triunfo.
Minuel Barbieri - Oposição ao ter- 035.786.
mo número 595.280 Marca Bandei- • Brasitex. Polimer Indústrias Químiro 602.657 .-_ Marca King.
Duracour SOciedade Anônima Indús- rante.
King Indústria e Comércio Sociedade
casSociedade Anônima - Oposição ao
Anônima Oposição ao termo núme- tria e Comércio - Oposição ao termo
Miguel Barbieri Oposição ao ter- termo.
número
604.296.
ro 602.679.
Oposição mo número 597.660 - Nome ComerRio, 5 de fevereiro de 1964. •-• AssiGagliano Ci Companhia
Companhia Industrial de Conservas,
Marca ciai.
nei e encerrei 26 laudas dn expediente
Alimentícias Cica - Oposição ao ter- ao termo número 604.956
Miguel Barbieri - Oposição ao ter- deste Departamento. Nilton Alvim
sno número 602.700 - Siaal de Pro- Triunfo:
mo número 601.391 .- • Marca Organ. Xavier, Diretor do S. Documentação.
Inclústria
de
Sumos
Erechim
Limitapaganda Cica.
Miguel Barbieri Oposição ao terOposição ao termo número
Omege Indústrias Metalúrgicas Limi- da
mo
número; 601.390 - Marca Organ.
.
Marca Nobre.
tada •-••• Oposição ao termo 119 604.245 604.338
Oposição ao terBrasmotor Sociedade Anônima Em- -Miguel
Privilégio'de Invenção
Marca Omega.
Oposição ao preendimentos e Participações Opo- mo número 605.063 - Marca Odan.
Alfredo Villanova
Oposição ao •
Mario Dall'Acqua
TERMO N9 80,740
termo número 603.941 .-- Marca Zaraa. sição ao térmo número 604.525 termo número 606.347 •-• MarCa Vani.
Marca Hydro Duplex.
Bressiani SoCiedade Anônima IndúsMiguel Barbieri Oposição ao terIndústria Textil Gimbel's Limitada De 25 de julho de 1955
tria e Comércio . - OprsiçãO o termo Oposição ao termo número 604.660
mo número 606.123 - Marca Orpan.
..número 603.746.
Sociedade Caieiras de !tapava LimiRequerente: Paulo António de • An.
Marca Gimbels.
Acumuladores Vulcania Sociedade
Oposição ". ao • termo número drade Stefanini - Estado da Guanatada
King
Indústria
e
Comércio
SociedaAnônima - Oposição ao termo núme- bara.
.
de Anônima -• Oposição ao .termo nú- 445.041 .-- Marca I tapeva
ro 603.908 - Marca Vulcanus.
Titulo . Nova fórma ou configuração
Oposição
Casa
Tozan
Limitada
mero
603.262
Marca
Rei
Brett.
Companhia .de 'Tecidos Sergio Gasde
defunador ,-,- Modelo Industrial.
Marca
Sociedade Anônima Cotonifio Adeli- ao termo número 60..008
Oposição. ao termo número
parian
603.300
9
Toxan.
na Oposição ao termo n
Marca Standard.
603.637
Companhia Antarctiva Paulista In•• Walgratz Representações Sociedade - Tituli Credi Adelina.
Anônima - Oposição ao termo númeManufatura de Gravatas e Lenços dústria Brasileira de Bebidas e Conexos
--. Oposição ao termo número 602.589
ro 602.561 - Marca Rama.
Duplex Sociedade Anônima OposiVolkswagen do Brasil Indústria e ção ao têrmo número 640.525 -- Mar- - Marca Dular.
Comércio de Automóveis Sociedade
Companhia Antarctica Paulista InHydro Duplex.
..Anónima - Oposição co termo nâme- caKiyoshi Nishizima - Oposição ao dústria Brasileira de Bebidas e Conexos
604.215
..-Marca
Pro
Volks.
ro
Marc-á, Au- - Oposição ao termo número 602.592
termo número 443.135
Marca Faixa Azul.
•
Vollcswagen do Brasil Indústria e rivercle.
Companhia Antarctiva Paulista In;
Comércio de Automóveis Sociedade
Alcantara Machado Comércio e Em- dústria Brasileira de Bebidas e Conexbs
Anônima - Oposição ao termci . núme- preendimentos Limitada
Oposição ao •-• Oposição ao térmo número 602.593
603.363
Titulo
Superwagen.
ro
Marca USE. - Marca Faixa Vermelha.
termo número 603.283
SocieFrere
Omega Louis Brandt
Peosária Primavera Limitada
Companhia Antarctiva • Paulista InOposição ao termo •-•Agro
dade •Anônima
Oposição ao termo número 603.896 dústria Brasileira de Bebidas e Conexos
número 602.730.
•-• Marca Primavera.
Oposição ao termo número 602.594
Omega Louis Brandt i Frere 'Socie•
Agro Pecuária Primavera , Limitada ---- Faixa Dourada.
dade Anónima -• Oposição ao termo
- Oposição ao termo número 603.895
número 602, 728 - Marca M.
Consorcio Fluminense de Expansão
1 -. Neva forma ou configuração de
.0mega Louis Brandt Ci Frere Socie- - Marca Primavera. /
e Comércio Sociedade Anônima • •-• defumador resultante da compressão em
nade Anônima - Oposição ao termo
Bril Sociedade Anônima Indústria 'e Oposiç ão ao termo número 603.510
forma adequada, de material combustíComércio - Oposição ao termo márne- marca Gytur.
MarU M.
áfunero'602.731
...,
vel finamente dividido, caracterizada
dmega Louis s Brandt 6 Frere, Socie- ro 605.326 -• Marca Mentolubril.
Cabral
Limitada
- Oposição por consistir num corpo que, partindo
Vale
do
Paraíba
• -Tintas
dade Anônima Oposição ao termo , Produtos Químicos
.682
- Marca de uma base do formato de um tronco
6
Limitada - Oposição ao termo núme- ao termo número. 60
número. 602.729 -- Marca M.
de cone (1);• incluindo superiormente
Cabral.
.•
um disco, de maior raio e bordas conUnion Savonpiere Oposiçã,.ao no 603.160 - Marca Vale do ParaiUnião
Fabril
Exportadora
Sociedade.
•
vexas (2)„ se projeta, em especial, em
tirava .m-unero 602.807 - Marca Meu ba.
•
Anónima U.F.E. -• Oposição ao ter.; camadas largas e espessas, (3); que
• Vemag Sociedade Anônima Veículos mo número 606.608. Babonete.
vão ficando menores (3) à medida que
' Union Savonniere - Oposição ao e Máquinas Agrícolas Oposição ao
Laticínios Santa Maria Sociedade se aproximam da extremidade superior
Iffirmo núrnero 005.410 -• Marca Meu termo número 603.094 - Marca Val- Auôaima OposicSo ao termo núme- do referido corpo. - Total de 2 ponrnaque.
•
ro 604.411 - Marca Santa Maria.
tos.
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TERMO 145 88.958

TERMO 1\19 114.254

?conveniente para fechar a abertura
TERMO N° 118.659
I quando esta encostado ao aro e klDe 3 de setembro J:le 195!
De. 30 de maio de 1959
xá-ia livre quando esta em posição
De 18 de abri/ de 1960
extrema junto ao arco de circulo que
Requerente: Indústria de Móveis de
Requerente: Raphael Blat — São une os ramos retos; pelo fato do cilinRequerente: Representações Ferreira/
Aço Limitada — São Paulo.
Paulo.
dro achatado possuir na lateral inferior Limitada — São Paulo.
Titulo: Nevo modélo de puxador
Titulo: NetV0 modélo de brquedo
fitulo: Enfeite luminoso — 1\;lodelo pequeno corte de modo a receber o
para iuôveie em gerai — Modélo I.
dente existehte no aro do corpo do
Modelo Industrial,
,industrial.
dustriaL,
chaveiro. — Total de 3 pontos.
os.

TERMO N9 118.381
De 5 de abril 'de 1960
Kequerente: José Garcia Júnior
Paulo.

S. .)

Título: Lâminas de Persiana — Modêlo

1111H
Partrv5 L.ernsutc-rratiCOS
1—

1°) N8vo modélo de puxador para
ménre* em geral, caracterizado essencialmente pelo fato de seu corpo ter o
farmato de uih pentágono, sendo sua
parte mais extensa saliente e constituída
por dois planos retilíneos cuja Intersecção forma uma aresta central e sua
face superior, plana, e, ainda sua região periférica (acetada em forma saliente em sua parte frontal, , formando
• uma aresta, que limita seu plano bojudo
reentrante, enquanto que na parte traseira esta periferia possui um friso plano e, finalmente incorporado nos laterais superiores do corpo do puxador,
adjacente com a face plana, um setor
frontal convexo de formato trapezoidal.
— Total de 2 pontos.

1 9 ) Enfeite luminoso. caracterizado
pelo fato deser constituído de- corpo
ôco, na forma de cara de boneca, estando no interior do mesmo disposta lâmpada elétrica, cuia luz atravesse parcialmente o enfeite. principalmente através
dos olhos da citada boneca. — Total
de 2 pontos.

1. Lâmina de persiana, caracterizada por apresentar incisões em número
TERMO N° 117.035
adequado no sentido longitudinal ou
transversal à lâmina, em séries disposDe 24 de novembro der1959
tas verticalmente, horizontalmente, oblicruamente ou outra, ou suai: combinaRequerente: . Me talúrg ica Olímpica ções. — Total de 2 pontos.
Limitada — São Paulo.
Titulo: Original chaveiro — Modélo industrial.
TERMO N9 .118.651.

reRmo N9 93.11,

‘De 16 de abril de 1960

De 21 de março de 1957

Requerente: Icae — Indústria e Comércio de Artigos Eletricoz Limitada.
Titulo: Ndvo modélo de embali.aem
— Modelo industrial.

Requerente: Irmãos Sahagoff & Cia.
Limitada.
,Titulo: Original e nôvo modelo de
chupeta. — Modêlo industrial,

1 9 Original e nôvo stociélo de chupeta, constituido por uqk disco de formato côncavo, provido de um orifício
=tr.:1 para passagem e fixação do respectivo bulbo, caracterizado essencialmente por possuir o referido disco, na
sua parte côncava, uma saliência ne/ar,
prevista para encaixe, por pressão, de
um capac&e obturando o bulbo e formando uma camada de vedação. -*
Total de 2 poatos.

II

Característicos
1 9 — 'Original chaveiro, constituído
de aro de fio metálico, plástico ou material conveniente, caracterizado pelo
fato desse aro sofrer na altura média
um achatamento lateral de modo que
suas paredes, a partir do ponto mediano, se tornarem paralelas e retas, unidas superiormente por arco de circulo,
onde se- situa furo de conjuração o
élo corrente ou cordão; pelo lato de um
dos ramos retos ter interrupção suficiente para passagem de chave comum,
interrupção pouca acima do aro achatado; pelo fato do ramo, abaixo da
abertura projetar-se ligeiramente para
fora, tendo a sua extremidade livre curvada para -fora e logo abaixo um pequeno reentrancia de_ feitio qualquef,
configurando um pequeno dente na extremidade livre do referido ramo; pelo
fato dos ramos retilíneos serem envolvidos por cilindro achatado de eltnr*

NU° modelo do brinquedo, re-

preientando uma miniatura de um avião
a jacto, caracterizado por ser consrtui.
do por uma fuselagem alongada provida de faixas laterais onde é prevista'
uma pluralidade de janelas e ainda de
janelas frontais superiores, dispostas em
arco, e dotada inferiormente, de trem
de aterrizagem triciclo de roJas múlti•
pias, sendo prevista na parte central da
citada fuselagem, as asas aproximada..
mente em dalta, sendo cada uma dotada
de saliências centrais superiores de amanhos diferentes; ainda a referida fite
selagem é dotada em seu dorso de uma
saliência vertical levemente recurvada,
formando o leme, no qual são previstos
OS planos de cauda, também em formato
de delta: sendo previstas ainda, no
espaço existente entre a dita cauda e
citadas asas. saliéncias laterais providas
de pequenos corpos cilíndrico% abaula.
dos. os quais representam os reatores.
Total de 2 pontos.
TERMO N? 118.766
De 20 de abril (Lr 1960
Requerente —Nino Tonini — São
Paulo.
Titulo — Novo e original mcsPlo
de costura identificadora para calos.
—Modelo Industrial.

Pontos Característico,

1 — Ntivo modelo de embalagem,
formada por uma caixa genéricamente
'quadrangular cuja altura é relativamente maior que a largura e espessura,
caracterizada por apresentar a sua parede . posterior mais larga que a parede
anterior; resultando assim, paredes látarais., Inclinadas, ou seja, orientadas
divergentemente em uni sentido e convergentemente no sentido op8sto, fozmando assim uma caixa, cuja tampa ou
secção apresenta substancialmente a forma de trapézio, sendo ainda previsto na
parede anterior e superiormente una vinco eemietircular, cuja linha dimetral é
coincidente com o canto superior desta
— Total de 2 pontos:
•

1 — "Nètvo e °Ninai modelo de
costura identificadora pare, calças", eme
racterizado por compreender nas suma
junções menos sujeitas a esfôrços ea•
pecialmente os bóiem costuras feitas
em o8r verde, tanto nas linhas simples
(1) como nas linhas dupbut (2), e
nas suas junções mais solicitadas por
eskirço, tais como, as- -.botaras late-,
rala -as mesmas são feitas de linhas
triplas onde as laterais (3) e ,Cti são
feitas Sai oeir ~de. e Interna l(5)
ciSr vermelha. (Total de 2 litiatod'w

f

•
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N 9 118.832

De 25 de abril de 1960
Requerente — Máquinas Tecnicopex
ko Brasil, Ltda.
Wodelo industrial.
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4 — para dizeres, informações, marcas
- TERMO N9 134.913
e outras convenientes e a parte central -- 5 —, para ropaganda adequaDe. 28 de setembro de 1961
da, com figuras ou dizeres, ou a comRequerente — Teru Amemiya - —
binação de ambas. (Total de 2 pontos).
São Paulo.
fitulo — Original brinquedo com o
feitio de paro estilizado. TERMO .1P 132.265
.
"Modelo
De 7 de julho de 1961
Requerente — Hidro Puruya — Silo
Paulo.
itolátios.
Titulo — Nova disposição em for- •
Modelo Industrial.

TERMO N9 35.847
De 3 de outubro de 1961
Modelo Industrial.
Requerente — Confecções Cueva
Santa Ltda. — —São Paulo.
Título — 'Original moei-elo de sapato infantil".
e

IQ

• 1 — Nervo modêlo de máquina hellográfica, caracterizada por possuir um
mostrador de formato retangular, dividido em duas partes de diferente temanho, sendo que a mais larga suporta
os mandos da indicada 'máquina, enquanto que a outra - parte é totalmente
lisa, descansando dito mostrador num
Corpo que adota o formato de paredes
retas nos costados laterais e na parte
trazeira 'da Máquina, situados perpendicularmente ao mostrador, enquanto
:que a parte dianteira ou frontal, recua
era direção á parte trazeira. (Toeal de
4 pontos).

Características
1 9 — 'Nova disposição em formulOrios", caracterizado por disco central
— I — de papel, papelão, metal, plástico ou outro material conveniente, tendo centralmente um rebite — 2 — sque
configura um eixo curto onde se prendem co-axiaimente outros discos — 3
— do mesmo material doo primeiro, de
diâmetros decrescento dotados cada
nRIV O N9 131.539
um deles de um setor vasado 4 .__,
De 14 de junho de 1961
de tal forma que os recortes podem ou
não ficarem cdincidentes; pelo fato de
Requerente -- Jorge Rodrigues Beijo terem inscrita na margem — — que
— Silo Paulo.
sobressai entre um disco e outros, marTitulo — Original modelo de cartas gem essa criada pelas diferenças de
de baralho — modelo 'industrial.
diâmerto, as Indicações da figura geogétrica ou matéria a que se refe a
fórmula escrita dentro do setor limitado pela Indicação marginal. (Total de 2 póntos).
TÉ.RMO N9 132.694
De . 7 de agosto de 1961
Requerente — Jordão Peres — São
Paul) .
Titulo --_ Novo tipo de placa desmontável para veículos de carga em
geral.
• Modelo Industrial.

brinquedo 'com feitio
19 —
de boneco velhinho estilizado, constituído por boneco de plástico convenientee inflável, de cores variáveis, caracterizado por corpo — 1 — ligeiramente ovóide, tendo a linha, frontal —
2 — reta vertical e o restante do corpo em sua ve curva, tendo na parte
super or uma pequena projeção 'onde
se situa a válvula — 3 — de enchimento do boneco; pelo fato de, unino
do-se a linha vertical — 2 — e a linha dorsal curva; projetar-se o escolço — 4 — curvo es envolto por pequena p. a e onde ãé prende a cebeça —
6 .— deosubstanciaimente esférica envolta posteriormente por capuz — 6
— de cor contrastante e termiaado em
pequeno bico; pelo- fato da face do
boneco — 7 —, sem - feições, ser de
plá.stco rosado encimada por uma borda inflada 8 — plástico branco
que imita uma franja de cabelos brancos. 1 , gada a essa franja projetas-e
obliquamente para baixo r para a-frente, também em . plástico branco uma
longa barba — 9 — ; pelo fato de ter,
O meia altura, abaixo do pescoço, projetados para •a frente dois braços —
10 — cilindrodes, curvados para o
centro de modo que suas extremidades
se tocam e entrecruzam e, finalmente,
pelo fato de haver abaixo dos braços,
projetados para 'a frente e' para baixo
da linha inferior elo corpo — 1 — os
pés '— 11 — do boneco, de cOr forte,
também infláveis. (Total de 2 pontos).
T2R1\40

1 — "Original modelo de cartas de
baralho". constituído por cartas 4 jogar, de tamanho usual, de mit-ceia]
Conveniente, tais como cartão adequado, plástico ou outros, podendo variar
de cõres, e caracterizado por ter na
Sua face anterior, o retângulo usual
1 — destinado aos naipes. - substitoldo pela impressão de figtoos humanas, de animais ou de pa'sagens ou
outras - julgadas convenientes, mantendo
a numeração das cartas e as insígnias
dos aipes nas bordas — 2 —, de modo
perfeitamente visível; pelo fato de da
face posterior, conservando t usual
borda — 3 dos baralhos comuns. o
retângulo interno ser - dividido em très
tonas vertOals. substancialmente iguais
reservando-se as das extremidades —

OU' U-GE1-1P-4
.

Reinvidtcaçêes
19 —..Ntivo tipo de placa desmontável para veículos de cargas em geral,
consttuido por uma peça retangular,
que tem os lados opostos iguais a to.
dos os liogolos retos, caracterizado pelo fato de ser provido de números e
letras, os quais
toofinutação
exata de lona
•- .-'on e
outros. (TO-

N

9 135.666

•de 15 de janeiro
•

fato de ser constituído de um 'corpo
de revolução de forma, substancialmente, troncônica e apresentando uma
face principal de maior diâmetro com
uma configuração cOncova ou convexa, além de urna' face menor provida
de urna cavidade anular de cujo centro
sobressai um elemento cilíndrico, de
secção externa regular qualquer, internamente, rosqueado. (Total de 3 pontos).

de 1962

_ IQ --- 'Original modelo de sapato infantil', constituído por sapatinho
para bebês ou criança de tenra idade,
• em otees condinzentes, como branco,
rosa, azul e outras, confecionado em
plástico fino, fazenda ou couro, caracterizado por ser feito num corte ou
peça única que conforma o corpo —
1 —, a sola — 2 — e se volta para
cima rM parte dianteira, configurando
a parte inferior da gáspea — 3 — onde
, devidamente franzida é costurada
4 — à parte superior — 5 — a gáspea, parte essa que se projeta para
cima e para traz configurando uma
lingueta alongada — 6 — dotada de
pequeno laço condizente -- 7 — ; pelo fato de parte superior do corpo
1 — que configura a entrada do sapato ser recoberta ou bordejada por
-debrum" do mesmo material recortado
em picotes triangulares — 8 —; pelo
• fato da parte superior -da gãspea• —
5 — seihre o peito do pé, ter urna sé
oe de perfurações — 9 — de caráter
decorativo, (Total de 2 pontos) .
TERMO N9 135.935
De 24 de janeiro de 1962
Requ'erente
Golgate Pahnolive —
Estados Unidos da América do Narte.
Titulo — Novo modelo de fooco ~11.
Mø'' o Industrial.

Requerente — Roberto Labrada —
Uruguai.
Título — Nevo moclélo de punho ou
maçaneta.
Modelo Industrial.
oeO"

-

.s.ii
° • 'Kl
o
1 9 — N8vo modelo de frasco, próNo'vo modslo de punho ou ma- rio. -em particular pare o acontecia.
---a porta, c aracterízedo pelo fomento de -artigos' de toucador, carac-
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TERMO N° 137.727
terizado pelo fato de apresentar uma
face. substancialmente. elíptica da qual
De •4 de abril de 1962.
se eleve una corpo esgalgado ou côncavo ao longo de dois lados de confiRequerente — Edison de Almeida
guração, substancialmente, retiltnea e
troncônios em vista de to3po; e pelo Franco — Estado da Guanabara.
fato de que o referido g/ isco apresenTitulo — Original configuração inta, em planta, a forma de duas elip- troduzida em tijolos para construcões.
nes de eixos coincidentes, conquanto de- — Modelo Industrial.
siguais. (Total de 3 pontos)

TERMO N.° 136.843
1 '-de Março de 1962
Requerente: Fábrica Real de
Garrafas Térmicas Ltda.
•
Titulo: Nôvo modêlo de jarra
térmica. Modelo Industrial,

crevenda suas linhas na vertical uma
rampa acentuada desde o plano superior de periferia elíptica aproximada,
Lacei essas limitadas por lados em forma de trapózios isósceles opostos, um
mais inclinado que Outro, com a anterior apresentanado, medianamente localizado, um batente à guisa de nicho
de um botão prismático, enquanto que
pela face posterior se conjuga alavanca de comando, provida de braço
levemente arqueado com o trecho àstaro-superior em nervura central que
se harmoniza com um terminal em
forma cilíndrica, tendo os lados em
declive convergente para o centro, e
apresentando circunferências concèntricas. (Total de 2 pontos).

Fevere:ro do 17.,S4
os jogadores de futebol, caracterizada
pelo fato de que o tabuleiro é montado
eôbre dois pés de configuração subatancialmente similar à de uma pirâmide
Invertida com dois lados paralelos e
sendo ligados entre st ao longo, de
aproximadamente metade da sua alas.
ra por dois painéis laterais com a forma de trapézios isósceles. (Seguem-ae
os pontos característicos 2 e 3).
TERMO N9 139.557
De 19 de janeiro de 1961,
Requerente
Verbânia Indústria de
Calçados Limitada — São Paulo.
Titulo — Nevo =idéio de calçado
para homens — Modèlo Industrial.

TERMO N 9 139.261
De 23 de maio. de 1962
Requerente — Dunlop Rubber Com19) "Original configuração introdu- pany
— Inglaterra.
zida em tijolos, para construções", caTítulo — Nôvo modelo de rastro
racterizada por compreender aberturas para
peneumático — Modelo
(2) vazadas lado a lado do tijolo, (1),
equidistantemente espaçadas e visíveis triai
em duas faces opOstas, tomadas no
sentido de sua dimensão média; numa
destas faces descritas, situa-se uma pluralidade de saliências hemisféricas (3)
distribuídas regularmente pelos espaços- delimitados pelas aberturas (2);

na outra face, istua-se uma pluralidade de reentrâncias (4) igualmente Iremisféricas; idênticas em dimensões às
saliências (3) e em localização posicional. de modo a permitir o encaixe
das ditas saliências (3) nas reentrânà
cias (4) de qualquer outra tijolo só.
bre êle colocado; objetivando o leVanLamento de uma parede simplesmente
pelo encaix d vários tijolos uns nos
outros. (Total d 2 ponts).

Pontos Característicos

1.0 — Nôvo mbdelo de jarra
• térmica, tendo a parte do corpo
_próprianaente dito apresentando a
decoração objeto do Têrmo

TERMO N9 138.615
De 2 Ode abril de 1962

138.750. caracterizado por • comRequerente — Ideal — Standart Sopreender inicialmente a parte da ciedade Anônima Indústria e Comér, base, formada por curto trecho cio — São Paulo.
cilíndrico inferior, que se alarga
superiormente em outro maior. Titulo — Nõvo modelo de torneira
com formato de calota esférica. para banheira,' — Modelo industrial.
êste dotado de friso saliente, contornante de sua borda superior; e
acima da dita base, formando-se o
corpo própriamente dito, composto por trecho inicial de diâmetro
suavemente decrescente para o
alto. apenas com canaleta circundante de sua borda Inferior, e que
se continua por outro, de diâmetro ap roximadamente constante, à
semelhança de um grande sino, o
qual por sua vez se segue por curto trecho tronco cônico, donde salienta-se a extremidade superior
de uma alça lateral, esta campos
ta por trecho aproximadament,
horizontal, dobrado em cotovê;
para formar longo trecho suave19 — "Moo . modelo de torneira
mente recurvado, com a borda inferior revirada em sentido rever- para banheiras e similares", caracteriso; e acima do corpo da jarra, zado pelo fato de apresentar o bico
sendo previsto um curto gargalo com um trecho aproximadamente pacilíndrico, com canaleta anelar ralelepipédico, com leve estreitamento
intermediária e frizo engrossado até atingir uma região circular, voltana borda, a partir do qual segue da para baixo, e limitada por UM sulco
um bocal extremo e alargado. de ao qual se segue una terminal maior
configuração tronco-cônica inverti- que a região anterior, bico êsse que
da, e formando um bico lateral - apresenta ainda a base arredondada e
avançado para o alto; tudo subs- guarnecida por um anel recartilhado
tancialmente como descrito e ilus- pelo qual é fixado a um bloco configurado um tinteiro de bojo liso, com as
trado nos desenhos anexos.
faces laterais levemente abauladas. deúnico ponto.

1 9 ,— Nôvo modelo de rastro para
peneumático, caracterizado pelo fato
de apresentar, na sua parte principal
ou central, uma série de saliências,
substancialmente, em forma de Z, Inclinados de, substancialmente, 65 gráar
em relação ao eixo em plano diametral
peneurnáCco, saliências essas ladeapor duas séries de saliências. perfeitamente semelhantes. (Total de 4
pontos).

1°) Nôvo modelo de calçado para
homens", caracterizado essencialmente
pelo fato da sola em tõda a sua extensão ou superfície ser dobrada e
curvada lateralmente _para cima, em
pequena altura, configurando os próprios laterais inferiores do calçado, laterais êsses, que por . meio de costura
reforçada, frisada de forma saliente
unem-se à gáspia e enfranque; pelo
fato ainda da costura frisada acompanhar paralelamente a linha da sola,
sendo que na altura do enfraque eia
se projeta para cima em linhas curvas,
até à altura média do salto e de tal
maneira que o próprio enfranque por

Meça dessa disposição se projeta lateral e superiormente configurando tôda
uma zona livre; pelo fato ainda da par.
te superior central da gáspia, paralelamente à abertura de fechamento, dispor de dois frisos obtidos no próprio
couro por meio de costura baixa; pelo
fatoa ainda da costura, que une a sola
e os laterais inferiores do calçado, poder projetar-se ern toada a extensão do
calçado paralelamente à linha da sola.
não mais sofrendo aquela curvatura
superior no enfranque, e finalrhente
TaRiVIO N° 139.285
pelo fato destas costuras, próximo ao
contraforte ( calcanhar) , elevarem-se
De 24' de maio de 1962
em suave curva unindo-se logo abaixo
da borda do calçado e de tal maneira
Requerente — Alcebiades Sprea — a configurar ti encontraforte inteiriço
,Paraná.
projetado da própria sola: (Total de
Titulo — Uma nova configuração 2 pontos).
de mesa para jôgo de futebol — Modela industrial.
TERMO No 100.084
De 31 de janeiro de 1958

19 — Uma nova confiduração, de
mesa de para jõgo de futebol que compreende um tabuleiro no qual são dispostas transversalmentte e paralelamente entre si cito hastes onde são
distribuidas as figuras que representam

Celanese Corporation of America
Estados Unidos da América.
Titulo — "Processo para a produ.
ção de fios de triacetato de celulose".!
Privilégio de invenção.
I* — Um processo para a produção
de triatetato de celulose filamentar,
caracterizado pela fiaçã9 por via úmida de uma - solução de triacetato de
celulose em uni, solvente que compreende uni hidrocarboneto halogenado.
em um banho coagulante que compreende nina mistura de um hidrocarbo•
neto halogenado, solvente do triaceta•
to--cle celulose, e um álcool alifáticd
Inferior, e o estiramnto do material
filamentar resultante no dito banho
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eoagulante, as proporções de hidroe-erboneto halogenado e de álcool no dito
banho coagulante sendo substancialmente -aqueles que proporcionam tanto
o máximo de tenacidade como o máxiMo de alongamento do material filamentar. (Seguem-se os pontos de 2
12).
TERMO N9 104.263
De 5 de agôsto de 1958
Daimler Benz AktienRequerente
- igesellschaft, Stuttgart UnterterIcheim,
Alemanha.
Pontos característicos de: "Tambor
coletor rotativo, próprio em particular.
para caminhões de lixo" (Privilégio de
'invenção) .
19 —Tambor coletor rotativo, , pró;
gio, em particular, para caminhões de
caracterizado por um dispositivo
de ventilação adiciooal, preferencialmente automático, disposto na extremidade do tambor oposta à abertura de
alimentação (Um total de 5 peritos).
TERMO N° 106.000
De 22 de -outubro de 1958
Requerente — Union Carblde Corporation.
Local — Estados Unidos da América.

Título — UUm processo para acelerar reações de compostos organicos.
19 — Uni processo para acelerar
reações de .compostos orgânicos caracterizado pela reação de um composto
que contém um radical NCY reativo,
mo qual Y é oxigénio ou enxofre, com
um composto que contém um átomo
ou mais de hidrogênio reetivo, na Or. -evença de uni catalizador que consiste
de um composto que, tem, pelo menos,
uma ligação direta entre um átomo
de carbono e um átomo de um elemento do Grupo . V (B) -e tendo um
pêso atômico superior a 74. (Segurane os pontos, de 2 a 19) .
TERMO 1\19 106.73t

'-

De 17 de novembro de 1958
Philco Corporation . — Estados
Unidos da América. •
Título • Aperfeiçoamentos em.
dispositivos de exibição de válvula
de raio catódico. — Privilégio de -invenção.

19) Urna coMbinaçoa caracterizada
pelo -fato de incluir uma válvula db,a
raio catódico que compreende um
órgão destinado a formar um feixe
de raios catódicos e um orgão des- finado a focalizar eletrostáticameee
o referido feixe, e um órgão de
deflexão magnética, externo a citada
válvula de raio catódico, destinado à
deflexão do referido feixe para formar u mrastro, uma substancial proção do mencionado órgão de localização eletrostática estando fisicamente
disposto no interior do mencionado
órgão de deflexão. — Seguem-se os
pontos de 2 a 13.-

1 9 ) Um dispositivo para controlar
o escoamento de fluúidos, caracterizado pelo fato de compreender uma
j lvula Schrader tend oa extremidade
que contém o pino atuante mantida'
e encerrada num envolucro provido
de um tubo de aaida . ou tubo lateral
e feito de material elástico; e pelo
fato de que a extremidade fechada,
.do envúlucro é constituída por um
botão -de pressão ' provido de urna
cavilha que com êle faz corpo, no
interior do .enválucro e de Comprimento e d:árnetro tais que, quando o
botão ' de pressão é comprimido, na
direção da válvula, a cOvilha faz
com_ que o pino atuante da 'válvula
promova a abertura da mesma e permita a passagem do fluído entre a
vlvula e o tubo de saída ou tubo
lateral. — Seguem - se os pontOs
2 a 4.

TERMO la19 108.613
De 21 de fevereiro de 1959
Auto Union - G. 11/41. B.' H. —
República Federa Aemã.
Pontos característicos da invenção
de "Motor a Dois Tempos". • —
Privilégio de Inafenção.
1°) Motor a dois tempos com
bomba de carter, expulsão de retorno e teremos de distribuição usuais
com três cilindros de uma cilindrada
total até 1 litro, onde• os canais de
passagem são comandados só pelo
bordo superior do êmbolo e o canal
de passage mvai se estreitanc‘i de
unia seção transversal de 'admissão
maior para uma seção transversal
menor na desembocadura e as janelas
no êmbolo apresentam na direção de
moviment odo êmbolo só u mtarnanho
e são calculadas de . modo tal que,
logo ao se abrire mas lendas superiores de passagem, as janelas já
coincidem com uma parte substancial
das aberturas inferiores nos canais
de passagem, caracterizado pelo fato
que cada um dos dois canais de passagem (1, 2) co nseção transversal
aproximadamente quadrada (3, 3')
na desembocadura, olhando-se na direçoã de fluxo, tem um volume de
cêrca pe 7 até 8 % da cilindrada de
uni cilindro (4) . — Um total de 5
pontos.

Fevereiro de )964

•
I bro integral com o detentor e esteie
ideudo7s: Cielo menos .em um orifício no
nariz a depresso do detentor na manga contra a ação da mola causando
o membro de inovar-se no origício de
rabc1 oque esteja pelo menos à face com
o nariz antes que o detentor ,esteja ,à
lace com a superfície da manga' o mem;
bro • sendo cepaz de transmitir uma
fôrça aplicada a isso em uma direção
aia! de . manga diretamente no deten-

terminada diferença de operação e
compreendendo dispositivos &contato
finos, um braço de interruptor
portador de dispostivos .de contato
móveis,' uni diafragma sensível à
temperatura para a movimentação dq
referido braço de interruptor por entre posições de abertura e de fechade ar ou ' entreferro separando os
referdios dispos:tivos de -contato fie
xose móveis, quando o referido bra;
ço "interruptor se acha na referida tor. Seguem-se os pontos de as.
a
posição de abertura -e um e':erunto
contrõle para a sitlitacão em posição
do referido diafragma, caracterizado I •
TERMO N.° - 115.987
pelo fato de compreender •um cano ,
gado, operati vamen e ao ref erid o
De 5 de janeiro de 1960
elemento ele contrôle, e pelo fato de
que o referido cano é suscetível de Requerente: Preformed Line Products
atuar um êmbolo para a movimenta- Coompany. uma . corporação organização d oferericto braço de interruptor da sob as leis do Ecado de Ohio, espara urna posição de não operação, tabelecida em ar eland, Ohio, Estados
'visando a aumentar o referido inter- Unidos da América do Norte.
valo do ar o uentreferro sem varia- 1 Pontos caracteristicoi de "Máquina
ção da referida e predeterminada di- secadora rotativa" (Privilégio de In.'
venção).
ferença de operação.
.
. 1. 0 Aparelho calefator, caracterizado por compreender: um tambor subs.
tancialmente cilindrico, montado para
TERMO N.° 112.347
rotação sôbre uma base; um mo
De 6 -de agõsto de 1959
motor para imprimir rotação ao tamI The Goodyear Tire ô Rubber Com- bor; dispositivos de grampos, espaçados ao redor da circunferência do tampany. . bor, para fixação destacável ao tambor
(Estados Unidos da Ahérica)
Titulo: Produto laminado e, processo de um artigo a ser aquecido, e um ele.
mento calefator, associado a no mínimo
de fabricá-lo (Pric. inv.) . . •
I parte da circunferência do tambor. 1.1In
1.0 Um produto laminado caracterizado por um tecido e um co-popli-éster total _cle 1 1 pontos. .
de etereftalato de etilerio e isofalato
de etileno,, no qual as unidades de teTERMO N.° 116.049
reftalato 'de etileno constituem de 70 a
20% da soma das unidades de terefta- - ,De 7 de janeiro de 1960 .
lato da • etileno e jsoftalato de etileno, Bendix -- Westinghouse
Autoãotive ,
contadas, no, co-poli-éster, e as unida- Air Brake C,ompany — (Estados
Unides de isoltalato de etileno constituem, dos da América) .
correspondentemente, de 30 a 80% da Título: Mecanismo de válvula de
citada soma. Seguem-se os pontos de- contrõle do tipo de pressão de fluído
ns. 2 a 17.
(Priv. Inv.). •

1.0 Um dispoositivo de graduação
para um mecanismo de válvula auto ob.
TERMO N.° 113.499
turante, no dual um elemento de váDe 23 de setembro de 1959
vula conrolando a diferença de pressão
Sotiété Verriére De eLa Bric
Du de fluido entre urna câmara de entrada
Bugey
França.
uma de saída é acionado por um
Titulo: • "Processo e dispositivo emembro
móvel sensível à pressão na
para o revestimento de objetos, princi- referida câmara de saída sob as fôrças
palmente de vidro, Por imersão em um opostas de um dispositivo operável malíquido que se ,solidifica pela elevação nualmente e da pressão na referida clde teniperbtura' . mara de salda solicitando o membro
sensível
a pressão ef uma direção para
Privilégio de Invenção.
I.° Processo para o revestimento de i fceliar dito elemento de válvula, canRmo 1\19 110.005
objetos de vidro ou congênere-, pela racterizado pelo fato de compreender
imersão em um banho constituído por um áml * de borracha substancialmente
De 27 de abril de 1959 um líquido que se modifica pela eleva- cilíndrico comprimido axlalmente entre
, Requerente — The Gooclyear Tire ção da temperatura, caracterizado pelo uma placa e sujeito a ação do dispo-,
Rubber Comp'any.
fato de se pré-aquecer excessivamente o sitio, acionável manu'almente e ficando

Local — -Estados Tinidos da Amé- objeto, de modo que, á sua saída do dito membro sensível a pressão submerica.
banho, ainda apresente uma temperatu- tido a pressão na referida câmara de
Titulo — Processo de
preparar ra suficiente, pelo menos, para solidifi- saída; ficmado dito anel confinado mar-,
isopreno.
car a superfície externa da camada ginalmetne em . parte da sua altura e
1') Um processo de preparar iso- depositada. Seguem-se os pontos de 2 tendo uma superfície superior inclinando-se para cima e para dentro e tendo
preno, caracterizado par isomerizat a 9.'
uma superfície inferior plana encerum hex ano de cadeia ramificado para
rando uma cavidade em forma de tron,
formar um precursor de isopreno ou
c ode cone. Seguem-se os pontos de
TERMO N,.° 114.324
Suas misturas, pirolisar e separar o
ns. 2 a 6.
isopreno formado. Seguem-se os

pontos de 2a 19.

TERMO N' 112.366
De 6 de agsiit ode 1959
Robertshave - — • Fulton Controls
Company — Estados Unidos da
• TERMO N9 107.400
~rica:
Titulo -- Aperfeiçoamentos em inTrico — Folberth Limited.
Akerfeiçoamentos em dis. terruptores termoestáticos. Pnvisitivos para 2-controla ro escoamen- légio de invenção.
de fluídos. — Privilé gio de In- 1°) Aperfeiçoamentos em interruptores temostáticos tendo uma prede-

De 29 de setembro dc 1959
AMP (Incorporated) — (Estados
Unidos da América) .
Título: Contacto de encaixe —
(Priv. Inv.).
1.° Uma pega abrangendo uma manga co munia ponta arredondada para
introdução primeiru do nariz em um
orifício de um panei de Nações que
tern um detentor prajetando - se através
de uma abeiewa na xnang asob ação
de mola para engatar na face de um
pa:nel de ligaçõ:s, quando a pega está
na 000sição earacterizada por um meia-

TERMO N° 116.580
- de 29 de janeiro de 1960
Requerente: Comissariat A L'Energle
Atomique, estabelecimento francês, de

caráter científico, técnico e industrial,
criado po rdecreto número 45.2563 de
18 -de outubro de 1945, estabelecido em
Paris (Sena) França.
Pontos Característicos de: .tProcesso
e dispositivo de medida de campos magnéticos mesmo muito fracos e, em par•o--
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ft -ta

ticular, do campo magnético • terrestre, para soliictar o Material em direção ao partes de Imagem para formar um par
TERMO' DE PATENTE
especialmente em virtude da prospec- 1 citado poço. — Seguem-se os" pontos de subdivisões de ráio, lateralmente. seN. 136.980
paradas, tendo,- ..aen uma, apenas uma
ção». ( Privilégio de. Isvenção)',
de ris: 2 a 6.
•
parte diferente Ao par de partes, çie
1°) Processo para a medida de camDe 8 de março de 1963
imagem. senuo as suodivi gies de raio
pos magnéticos 'que consiste em colo- I. •
separabas projetáve.i . para adiante na
car, no campa magnético a medir', uma
TERMO N 9 125.440
Westinghouse' Eletric Corporation —
direção ue uma ..e1.1 .iirga,ao "longo
,
amostra que tem, de um lado, um disEstados Unidos da América.
um par de pere.u. sos • ue pi ojeçia? sede l9-9-60LUI
solvente contendo núcleos atómicos com
Titulo: eConjunto de .Elevadores».
parados; e um dar ue clispos:úvos oumomento magnético e momento cinético
Priviieg:o de invenção.
cos, montados*, caua um, ieparacanien
não nulos e, por outro lado, dissolvida
Luiz José • de Souza.
1.°) lam conjuntia de elevador para
te, num dos percu,s-os cie projeção das uma estrutura possuidora de uma multineste dissolvente- uma substância_ paraSjio Paulo — Cap:ral. •
magnii.a com estrutura fixa hiperfina
M.U.. para «Novo tipo de filtro com subdivisões ao mo e- incluineo, ca4a plicidade de andares, os ditos andaces
• com t aços estreitos de ressonância ele- dispositivo para limpesa automática». ; um, disposit.vos o envos e montado- sendo distribuido's para uma multiplicil) Novo tipo de filtro com disposi res de imagem p aumentar as ¡mi. • dade de zonas, cada uma ineguindo pelo
trônica, e em determinar , a frequencia
da energia emitida por' rssonáncia nu- tivo pára limpezn automática, formado tes de imagem separadas, roda-las para menos uni dos andares, o dito conjunto
• cloar pclos referidos núcleos atômico de. uni filt:o de vela ( omum, :e caracte- posições erectas nc rmais e projejiá-las incluindo uma multiplicidade de carros
no C,:tado campo magnético quando se riazdo por ter uni ou mais pares de es- com junção de Suas margens de junção elevadores e dispositivos para montar
satura, pelo menos uma daeuelas linhas covas, dispostas longitudinalmente sô- de lado e superdosição alinhadas de cada um destes carros para deslodamento
•por • um campo de alta freqüêtl:ia, com bre a parte externa da vela e presos a suas zonas de su perpos:ção iguais, na em relação à estrutura, o dito, conjunto
a freriência de ressonpncia daquela li- uma peça movediça espiralada, a qual zóna vertical mecLana da tela para sendo caracterizado por um' dispositivo
• ...ilha, c caracterizado pelo fato 2e se rea- é posta a girar pela própria pressão, da formar. sôbre a tVtinia, uma imagem registrador de demanda de serviço opelizar esta saturação por meio' de , um corrente liqu:da. guando extravazada cinematográfica • total - larga; dispositi- rável de cada um dos andares (chamacampo de alta freqüênci girando em um por" . urna tubulaçio adicional com- regis- vos de máscara ov . diafragma ro tti- das de andar) para registrar as chamaplano perpendicular ao do referido cam- tro,' para assim limpar automaticamente vos tendo uma pluralidade de laminas das em qualquer uma das ditas zonas
po magnético com a freqüência de ressuperfície externa da aludida vela fil- radiais dirigidas axialmente, sendo, os por serviço de elevador, dispositivos de
sonância daquela linha. — Um total de trante. — Total 2 ,pontos.
citados disPositiVos de diafragma' mon- contrôle para operar os carros de elevador para atender as ditas chamadas, no
tados entre os citados dispositivos
5 pontos.
lente _positiva de passagem de imagem qual os ditce dispositivos para assinar
TERMO N.° 125.466e os citados dis ius;dvos divisores do sucessivos dos carros elevadores ,á
TERMO N° 123.639.
raio ótico, para rodar de modo rela- sucessivos das ditas zonas em resposta,
De 2 de janeiro de 1961
tivamente rápido em tirno de um eixo, às demandas de serviço nestas zonas; e .
De 21 de outubro de 1960
na imediata vizinhança do e parale- onde a ordem -das ditas designaçgee
Leoa Bronesky. — Estados Unidos lamente ac. plano de imagem remoto; depende de uma relação predeterminada
Walker Lewis Wellford, Jr. e Ro- da América.
dispositivos gue suportam, rotativamen- das demandas de serviço para as - difeTitulo — Sistema de projeção em te, os citados dispositivos de diafrag- rentes zonas. Seguem os pontos de '1
bert Glynn Jorgeasen.
tela ampla cinematográfica.
- (Estados Unidos da América)
ma com seu eixo localizado de mo- a56.
(Privilégio de invenção) .
do, substancialmen'o, transversal ao
Titulo: «Silo». 1°) Num sistema de projeção sare citado dispositivo divista de ra:o, ' no
(Priv. Inv.) .
TERMO N.° 101.515
• 1 9 ) Um silo caracterizado por; um tela larga, de uma pel icula de proje- lado próximo do último e substancialcorpo de tanque substanlialmente cilín- ção de imagem dividida tendo Uma sti- mente normal à linha longitudinal da
De 8 de' abril de 1958
drico e coberto por um teto; uma base cessãO de quadros que formam 1 um subdivisão lateral do raio comum pelos
por baixo do referido corpo de tanque; par de filas paralelas, de seções de citados dispositivos d:visores de' mo,
Parke, Davis & Company — Estados
• um piso giratório possuindo aberturas e quadro dirigidas longitudinalmente, ten- extendendo-se os citados disposaivos
sendo sustentado de modo rotativo e es- do uma seção de cada quadro uma de diafragma rotativos de modo subs- Unidos da América.
Titulo; Processo para a preparação
paçado acima da referida base adjacente metada de uma imagem total com unia tancialmente paralelo à área a ser
4
a extremidade inferior do referido corpo: zona de .superposição marginal que In- ocupada pela parte de tira marginal de composições antibacterianas — Pridefinindo dito pso e dito corpo de tan- cliu uma tira de junção do lado desta transversal do raio coin..nu que carrega vilégio de invenção.
metade
da
imagem
com
a tira de jun- as zonas de -super p osição marginais
que colocado por cima do mesmo uma
1.°) Um processo para a preparação
arca de silo; um dispositivo de susten- ção de lado adjacente da outra meta- transversalmente alinhadas das partes de composições antibacterianas, caractetação assento sôbre a referida base e de da -imagem total e tendo . a outra de imagem quando o raio comum. se rizado porque de 5 a 1.000 partes
em
ligado a extremidade inferior do referido seção de cada quadro a .outra metade aproxima do plano da imagem remoto; peso de unia ou mais sulfenamidas, tendo
corpo de tanque e sustentando-o acima da imagem total com tinta zona. de su- e dispositivos que róciani, ràpidamente, atividade artti-bacteriana, são combinada bse; um dispositivo de rolos montado perposição marginal que inclui partes os citados disoos.tivos . de diafragma das com uma parte em peso de um
na referida base pela parte intenra do iguais nas tiras de junção das' par- com rotação sucessiva de. cada lâmina di-hidro-triazina da fórmula:
citado dispositivo de ssutentação; in- tes de imagem, sendo as zonas de su- para dentro da citada ., área da Parte
cluindo dito pso uma vga perférca em perposição marginai das partes de ima- de tira marginal transversal do ralo
forma de canal ao longo deesua 'peri- gem do .par de secções de cada' qua- comum e, pelos menos, parcialmente
feria externa;' tendo dita viga em .for- dro da palicula alinhados transversal- para fora dela para produzir flutuama de canal uf .flange inferior subs- mente à película, numa zona marginai ções repetidas da largura das áreas
tncialmente horizontal apoiado no re- do quadro, sendo as metades'de ima- cobertas das zonas de superposição
ferido dispositivo de rolos, a fim de gem delas rodadas 1/4 do círculo, da marginais alinhadas, variando o eleito
sustentar a periferia do referido piso posição vertical normal para 11111a das encobridor, sucessivamente desde um
•
tikl
mantendo porém o caráter rotativo déste; posições pé-com-pe ou cabeça-com- grau . máximo em estado fora de toco,
cabeça,
a
combinação
caracterizada
por
uma blindagem ligaad ao referido corpo
nas áreas cobertas mais estreitas paia
de tanque adjjacente a sua extremidde dispositivos de comporta que definem um estado em to-o, quando as áreas'
Inferior; esteneendo-se dita blindagem uma abertura de comporta, uma fonte cobertas ' são aumen t adas para sua
para baixo Pela parte interna dos re- de luz de projeção atrás dos dispositi- maior largura e, depois, diminuídas
feridos rolos; um flange vertical esten- vede de comporta para emitir um raio para sua largura' menor. — Seguemdendo-se paar cima do referido piso bem de projeção comum através da abertu- se os pontos de n's 2 a 13.
adjacente e por , fora da referida' blin- ra .da comporta, tendo o raio comum
dagem, cooperando dito flange vertical urna parte de tira maíginal transverou um sal de adição de ácido da mesma
e dita blindagem para girarem o mate- sal contendo as zonas de superposição
TÊRMO N. 134.896
rial da referida área de silo para cima marginal transversalmente alinhadas das
sendo que, na fórmula X representa Un
De 25 de setembro de 1961
do citado piso e afastando-o dos refe-' partes de imagem; dispositivos de pasradical 3-cloro-fenil,
ridos rolos; caindo o material da refe- sagem dá película para 'moverem a ci3,5-di-bromo-fenil ou 3-fluor-metil-fen11.
Miguel Fierelli.
rida área de silo, através das cobertu- tada película ao longo , de um pereurso
Seguem-se os pontos 2 a 7.
São Paulo — Capital.
ras no referido piso sõbre a citada .base; que se entende transversalmente através
um anel pendendo do piso em direção a' do raio comum adjacente à abertura de
M. U. para «Nóvo tipo de cadeira
TERMO DE PATENTE
base; uma série de defletores colocados! comporta; disposit.vos de lante positi- prancha-flutuante».
angularmente, estendendo-se para a panei vos de passagem de imagem em frenN.° 108.113
1.°) Nôvb tipo de cadeira-prancha
interna e presos ao referido anel por i te dos citados dispositivos de Compor- flutuante, caracterizado pelo_ fato de ter
De 26 de janeiro de 1959
baixo do piso; um dispositivo para fazer' ta tendo seu ponto conjugado posterior o encôsto e o 'assento montados em uma
•
dito piso; uni dispositivo transportador localizado, substancialmente, no percur- articulação, em combinação com uma
Compagnie Française des Driabieres
Instalado' em um poço por baixo do' so da panda, com seu ponto conju- terceira almofada pendente da beirada
referido piso; ficando ditos refletores: gado anterior 'ocalizado remotamente anterior do referido assento e, de tal Colorantes — França.
Titulo: «Processo de preparação
dispostos em ángulo favoravelmente a,' adiante do percurso da, película, para forma, que as trés pketna almofadadas
direção de rqtação do pios; mantendo' definir um plano de imagem real; dis- citadas podem se alinhar num mesmo ccxnnte metaláávels e metaliferos e
^-^
a rotação do referido piso perfurado positivos divisores de raio ótico, subs- plano para, as:im, constituir-se em uma sua aplicação». — Privilégio de invertção.
uma agitação da base do material na, tancialmente no plano de imagem re- prancha fltuante.
1.°) A titulo de produtos lex!
referida área de silo, a fim de evitar ai moto para subdividir, lateralmente. ao
Tudo como d?scrito no presente me- novos, os corantes oareeteeirados
compactação e a formação do cavidades. longo cimuma linha longitudinal, o raio
no mesmo e deslocando ditos- defletores, e, simultáneamente, separar bem as morial e ilustrado no desenho. em anexo, terem a Mimais geral:

e
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ção de condensação ao empregar um
reagente da fórmula (1), ou por meio
de urna reação de adição ao empregar um reagente da fórmula (2).
Seguem-se os pontos de 2 a 10.
•

DEI
—Vae

TÊM() N.° 109..115
De 13 de março . de 1959

(z)n
. OX

-

na qual X representa um grupo - alquila
de baixo peso molecular, Y representa
um grupo suscetível de tomar parte na
formação de um complexo metalífero e
Z represnta um átomo de hidrogénio ou
de halogénio, ou um grupo a/quilo,
alooxl, nitro, sulfone, sulfonsmido simples ou substituido suIfonilureies, simples
ou substituídas sendo n igual a 1 ou 2,
bem ,como os complexos metalíferos dos
dito. corantes.' Seguem-se Os pontos de
2 a 3a
_ •
e TÉRMO N.° 108.556
De 18 de fevereiro de 1959
c
Armour And Company — Estados
Unidos da América.
Titulo — Processo de preparação
Priviléde cr baraatos orgánicim
•
gio de invençção.

Requer ente — Farbebnfabriken
Bayer Aktiengesellschaft República Federal Alemã.
e. •
Titulo — Preparado para proteger
plantas ace a atividade sistemica —
Privilégio de invenção.
Preparado para proteger plantes
caracterizado por conter ou consistir
co matividade fungicida sistemática.
de derivados de eçucar, contendo ttitroaônio, da fórmula geral na qual
Z significa um resto de açucar redu•
tor, R' pode ser um resto alcoilico,
arilico, neterocicilico ou NHE' • e onde
no caso ,le NHR', o resto R' representa um resto alcoilico, etílico, lia- '
terociclico ou um resto acilico C-R"O
C-0 R", — SO 2 R".

Fevereiró de 1964

quil-N'-R3-piperazina ou uma N-at.
TÊRMO N. o 112.641
quil N'-alcoxi-carbonil-piperazina, ou
Uma N-R3-piperazine ou uma N, 18 de agi:isto de 1939
alcoxi-carbonil-Piperazina e um agenCompagnie Français des
te alquilante derivado de uma 8-alres Colorantes — França.
cmilamino-quiuolina. ou
Título: Processo de tingimento e
Uma 8-pipeta 7.1 ne-alguilernino-qu
nolina e um agente alquilante dedva- estampado de "Rilsan".
Privilégio de Invenção.
do de u mgrupo hidroxi-alquila, segui1. 0 — Um processo de tingitnendos pela remoção, por hidn5:ise alcalino, do grupo alcoxi-carbonila, se , to e estampado caracterizado por
presente. e, se desejado, aliberação compreender a aplicação na color1 a. base livre da fórmula II) do , ração de fibras à base de produtos
de condensação de ácido omegaeeeio de reação; e,' se desejado
amino-undocanolco, de corantes •
a conservação da base livre da f Or. da fórmula geral
mula (I) em um sal de adição de
ácido. Segusm-se os pontos da 2 a 9.
gmtio R
TÊRMO N.° 110.194

na qual os núcleos benzonicos A e

5 de maio de 1959

B podem ser submetidos por gru-

Requerente: Kefalas A. S. —
Dinamarca.
Título: Wovo processo para a
fabricação de tiaxantenas. — Privilégio do Invenção.
1.0 — Processo para o preparo
de ti—an tenas com, a fórmula:

TÉRMO N.° 109.188

De 17 de março de 1959
1. 0 — O paocesso de - preparar
The Wellcome Foundation Limited
compostos orgânicos carbam,atos, ca- — Inglaterra.
racterizado pela reação de uma omina
Titulo — Processo de fabricação
ou um composto de amônia com um
de comroatos da quinolina
Privicomposto do grupo ccorrespondente légio de Invenção.
fórmulas: em que R1 representa
1.0 — um processo para a fabricação de compostos de quanolina de
fórmula (I e - ."'s sais de adição de

•

TERMO N9 118.510
De 8 de-abril de 1960

Ca C1.CH2CH2Ir
NCH

3

na qual R designa hidrogênio, halogênio ou um grupo metoxi,• e
sais de adição dos mesmos, caracterizado pelo fato que se reacuina
tiaxanfenas da fórmula:

R2

C

,

(2)

Requerente — Ciba Societé Ano.
nyme, firma industrial e comercial
suíça,
Pontos caracteristicos de Processo
para a fabricação de novos azo'.
Privilégio de invenção.
corantes.
1') Processo para a fabricação de
novos "azo-corantes, caracterizado pelo
fato de se condensar uma 2:4:6 —
trihalogeno 1:3:5 — triazina, por
uns lado, com um omino — monoazo
corante da fórmula:

ea-1/3
o'

ácido na qual fOrratila RI e R2 são
iguais ou diferentes e são grupos hidroxi ou alcoxi. cada um tendo de
um : radical aromáticos, R2 represen- um a quatro átomos de carbono, e
ta hidrogênio ou . um radical alquila, R2 pode também ser um átomo de
.contando menos de 4 átomos de car- hidrogênio, R3 e um átomo de hidrobono W representa um radical ali- génio . ou um grupo alquila tendo de
fálico contendo menos de 4 átomos de dois a quatro átomos decarbon o e
carbono, X representa bidragenio, o levando uns grupo hidroxi em pelo
menos um átomo de carbono que não
radical 0R3 ou o radical
o adjacente CO anel piperazina. e X
á uma cadeia de hidrocarbonato • alilático, reta ou ramificado, tendo de
três a sete átomos de cacrbono, sendo que quando RI é una grupo meto.
xi e R2 e R3 são ambos átomos de
em que R3 representa hidrogênio ou hidrogênio, X deve ser outro que não
um radical elqui:a contendo menos um grupo hexametileno não ramifide e átomos de carbono e C3 eepre- rado: esracterizado por compreende,:
aenta urra átomo de cloro ou o radia preparação • de compostos tendo
cal -0R3 e em que um dos aimbolos R1 ou R2 como um grupo hidroxi,
X repreaenta o radical.pela hidrólise ácida dos compostos aicozi correspondentes; e
.
a
preparação
de
compostos
tendo
t
.1Z1 —mo una grupo alcoxi e R2 como
um átomo de hidrogênio ou um grupo
alcoxi, peles reações de condensação
para obter (7 . correspondenta carba- entre:
Uma 8- amino-quinolino e um agenr'mato orgânico por meio de urna rea- te aiouilante derivado de uma N-al• n••

pos não solubilizantes e R designa
seja uma arila-1 pirazolona-5 menossulfonada, contendo 3 grupos
netila, carbonâmico ou cartonaiconi e cujo grupo arila pode, por
outro lado, ser substituído por átomos de halogênio ou por grupos
não solubilizantes, tais como os
grupos alquila ou alcoxi. o grupo
acila podendo ser, por exemplo,
um grupo alquila-00-,CO-, alquila-S02- ou alquila-O. C112
— CH2 —0 — CO. •

na qual R representa o radical de
um componente — diazo livre de

ligação — azo, n é o número inteiro
1 ou 2 .e m é o numero inteiro

2 ou 3. e. por outro, com um antra.
quinona — corante da' fórmula:
na qual R é conforme acima dado,

com um halóida de magnésio de
alho, submetendo o composto de
Grignrd assim formado à hidrólise, e reacionando o resultante
carbinol com um halóide de hid:ogênio, e em seguido reacionnndo o composto de halogênio formado cóm dimetiloamina. sendo
que em seguida a tinxantena formacia é /solada da mistura da
reação como a base livre ou em
forma de um sai de adição Ácido,
e no caso de R desi g nar halogênio
ou um g rupo tnetoxi, o trans - ismero é isralndo por cristalização
fraciona].
Total de 3 pontos.

na qual p representa o número inteiro 1 ou 2, sendo as condensações
efetuadas em qualqure Ordem de
sucessão e de maneira tal que o
produto de condensação de triazina
obtido contém halogênio. — Uns to-

tal de 4 pontos.
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MARCAS DEP_OSI.TADAS
Pu:gime% falta da safado man • art. 120 do Cedido da Propriedade Industrial. Da data da publicais% 0011~11á a
murar • prazo de 40 dias para o deferimento do pedido. Durante ene prazo poderão apreeentpr ar'); optoições ao Departmasato
llariestal
Propriedade ladastrisl aqueles que se Pagarem prejudicadas com a natmeado do registro requerido

Termo no 613.126, de 17-10-1963
M. A. Comes S. A., Indústria e
Comércio
Ceará

Termo n° 613.131, de 17-10-1963
Sucodoro
Indústria de Frutos e
Concentrados S. A.
São Paulo

Termo n° 613.136, de 17-10-1963
Sociedade Técnica e Industrial de
Lubrificantes Solutec S. A.
Estado da Guanabara

STAFLEX

SUCODORO - Indústria
de Frutos e Concentrados

Classe 28
Para d.stinguir: Artigos era peça feitos
de matérias texteiS sintéticas ou naturais, e artigos em peça feitos de ,plásticos da espécie usada para elaboração
em artigos usualmente confeccionados
de teste s ribrosos; todos eles revestidos,
total ou parcialmente, com resinas termoplásticas, predominando artigos em
peça, e sendo artigos para uso por laminação para earijecimento ou • tomo

Nome Comerc:al"
Termo no 613.132, de 17-10-1963
Colgate-Palmolive Company
Estados Unidos da América

MAGICO
Classe 46
Classe 46
Para distinguir: Cera para assoalhas, Para distinguir: Velas, fósforos, iabão
cera para olir autos, pasta para calça- comum e detergentes, amido, anil, e
dos
preparações para a lavandaria, artigos
e preparações para conservar e polir
Termo n" 613.127, de 17-10-1963
M. A. Gomes S. A.,Indtistria e
Termo n° 613.133, de 17-10-1963
Comércio
Colgate-Palmolive Company
Ceará
. Estados Unidos da América
Classe 41
Para dist nguir: Castanha de caie, óleo
de cajd, farinha de cajú, doce de cajK
e suco de cajü
Termo no 613.128, de 17-10-1963 .
Classe 46
Toalheiro Brasil S. A.
Para
distinguir:
Velas, fósforos, sabão
"stado da Guanabara
comum e detergentes, amido, anil, e
Prorrogaçâo
preparações para a lavandaria, artigos
e preparações para conservar e polir

refórço

Sinal de Propaganda
Termo no .613.138, de 17-10-1963
Monsanto Chem.cal Company
Estados Unidos da América
Prorrogação

STZIKE8

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos automáticos

Termo la 9 613.134, de 17-10-1963
Colgate-Palmolive Company
ciados Unidos da América

OLA

fornecedores de toalhas de papel, de
tecido ou de qualquer outro material
r.i.qse 46
Termo n° 613.129, de 17-10-1963
Diamond Walnut Growers, Inc.
Para distinguir: Velas, fósforos, sabão
Estados Unidos da América
comum e detergentes, amido, anil, e
Prorrogação
preparações para a lavandaria, artigos
e preparações para conservar e polir
Térmo n° 613.135, de 17-10-1963
Humble 0.1 6 Refining Company
Estados Unidos da América

ARAS E PNEU
EM ACABA MAIS 1
Ouse 41

Para distinguir Nozes
Termo n" 613.133, de 17-10-1963
The Packer Pen C,ompany
Estados Unidos da América
Prorrogação
°FigLD
Classe 17
Para distinguir: Canetas-tinteiro

Expressão de Propaganda
Termo n° 613.137, de 17-10-1963
Levar Brothers, Port Stmlight, Limited.
Prorrogação
Inglaterra r
PRESTO

Termo n° 613.142, de 17-10-1963
Carbcrundum S. A., Indústria
laxa de Abrasivos
São Paulo

CARBORODA
Classe 28
Para distinguir: Lixa papel em farinais
de roda

DUICKSOLV

rOADIEZPO AIITOlisT/C0

Termo n' 613.141, de 17-10-1963
Staflex Company Limited
Inglaterar

Termo n° 613.143, de 17-10-1963
Sud-Aviation Sociéte Nationale
Constructions Aéronautiques
França

Classe 3
Para distinguir Acetanilida, a.etofenetidina, ácido acetil-sal.cilico; sacarina
(insolúvel), sacarina (solüvel), tanto
granulada como pulverulenta; ácido salicilico, salicilato de 'mia e vanilina
Termo n° 613.139, de 17-10-1963
Sociedade Técnica e Industrial de
Lubrificantes Solutec S. A.
Estado da Guanabara

...DEIXE O
EM PAZ
Expressão de Propaganda
Termo no 613.140, de 17-10-1963
Auto Transm!ssiona L mited.
In g laterar

de,NORMANVILLE

GALION
Classe 21
Para dist nguir: Veiculas ou aparelhos
de locomoção aéreos, marítimos ou fluviais, veículos aéreos e náuticos tais
como aviões, aeroplanos„principalmen.
te aviões pzopelidos a reação, aeródtnos de asas rotativas, rotódinos, heli.
cópeteros, autogiros, hidroav bes de flutuador ou de casco, missais, embarca-

ções, principahnente embarcações hidraplanadoras; navios e outras embarcações, veiculas espaciais; planadores tais
como veículos de colchão de gaz asi de
col.:tato de ar; .peças para todos os materia s acima citados; veículos terrestres, tais como carroções circenses, reboques para passeio, piqueniques, ou
habitação, aarroções habitacionais, cora
excessão de veiculas motorizados, cat.rocer.aa e peças separadas desses rdtimos veículos
Termo no 613.144, de 17-10-1963
' Vinhos Ronca S. A. Comércio
Indústria e Lavoura

sro Paulo

**CAIÇ ARA"

!ND. BRASILEIRA
Classe 6
Classe 46
Para distinguir: Conjuntos de engreClases 42
Para distinguir: Velas, fósforos, sabãa nagens de transmissão para os sistemas
comum e detergentes, amido, anil, e de propulsão de veículos terrestres mo- Aguardente. aniz, aperitivos. bagaceira.
d' -1 - , hrnndv. bitter. cachaça, terve.
preparações' para a lavandaria, artigos tdrizados e pra' aG d- t-'s
en arara, aris
extrato de malte
e preparações para conservar e polir. i

1
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fermentado, fernet. aenebra. gengibirra lTermo n° 613.150, de 18•10-1963
gin, gingar, kirsch, kunitnel, licores, "Tamaia" Conlecçõ.-A 'niantis Lim.tada
São Paulo
marasquinhos, nectar, pipermint, pondia, rum, suco de frutas cum álcool.
vodka e wnisky

AlltallEi k

INDÚSTRIA BRASILE:RR
-lasse' 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas. anáguas, blusas
Dotas, botinas, blusões. boinas baba.
douro., bonés, capacetes. cartolas. cara,
zTermo n9 613.146, de 17-10-1963
puças, casacão, coletes, capes, chales,
Irene da Silva Wanderley
cacbecols, calçados, chaéups, cintos,
Estado do R.o de janeiro
cintas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, - ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos dominas, echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de !ingeria, jaquetas. leques,
.l uvas, ligas, lençr. mantéis, mWs,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paClasse 32
Para distinguir: jornais, revistas, , 00ie- letós, palas, peahoar. pulover, pelerinas,
tins impressos e publicações em geral peugas, pouches, polainas, pilámas, punhos, perneiras, quimano', regalos,
robe de, chambre, roupão. sobretudos,
Termo n9 613.147, de 18-10-1963
Provic, IndüstrXa e Comércio Limitada susp ensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, atolas, souSão Paulo
tiens slacks, taier. toucas, turbantes
. ' ternos, uniformes e vestidos
PROVIG

Classe 41
)sti distinguir: Arroz, feijão, soja,
ko, fubá, farinha, lentilhas, canjiquinha, farinha de trigo

"OCA-

Classe 5
Para distinguir: Metais . em bruto ou
parcialmente trabalhados, usados nas
indils(rias
.Termo n° 613.148, de 18-10-1963
Representações e Comércio Wamac
Limitada
São Paulo

WIXAC
, Ind.. Brasileira'
Classe 8
Para d stinguir: Aparelhos de televisão,
acendedores elétricos, aquecedores, abatJour, aspiradores elétricos, aparelhos
elétricos de passar, cristais de radio,
chuveiros elétricos, chaves elétricas, enceradeiras, ferros elétr_cos, fogões, geladeiras, interruptores, liquidificadores,
lampadas, luminosos, objetivas fotograficas, pikups, plugs, sadios, resistencias, soquetes, soldadores eléotricos. torneiras elétricas, ventiladoN:8, velas elétricas •
Termo ng 613.149, de 18-10-1963
Antonio Motta de Pinho
" • São Paulo

PINHO, O. HOMEM DO
ASSOALHO DO BRASIJ
Classes: 1 — -16 Para d.stinguir: a frese do 'requerente
a ser usada no exercício de suas atividadee •

Termo n°613,155, de 18-10-1963
Mecfirr'ca . Trubla Limitada
SLo Paulo -

Termo no 613.161, de 18-10-1963
Nizar Muhamad Saleh Homsi El-Ru
São Paulo

TRUBlA

ELRIZ-LON
Ind. Brasileirt.

Ind. Brasileira

- Termo n° 613,145, de 17-10-1963
Representações eixoto Limitada
Estado da Guanabara

Termo n9 613.151, de 18-10-1963
• Nelson Silva
São Paulo

ORGANIS

ORGANIznIo
MOBILIÃPIA
Classe 33
Para distinguir: AdmMistração de bens,
compra e venda de imóveis e loteamentos
Termo n° 613.152, de 18-10-1963
M Pnasa Metalg.rafica Nacional S. 71.
São Paulo

/MENASA
ind.. Brasileira
ClagL.f 50

Clases 5
Classe 3b
Pais distinguir: Aço, alpacas, alurninio, Para distinguir: Artigos de vestuários
bronze, .chumbo, cobre, estaaho, guza. e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais alpercatas, anáguas, blusas,
latão e niquel
botas. botinas, blusões, boinas, babaTermo n° 613.156, de 18-10-1963
douros. bonés. capacetes, cartolas, caraPerfumaria Floralis Limitada
puças, casacão. coletes. -capas. chales.
São Paulo
cachecols, calçados chaeups, cintos.
cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.LJ T ACQTJA DI BOSCC
ças. camisas, camisoias. camisetas.
I nd. Brasil eira
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias fardas para militares, coClasse 46
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorAlvejantes, amidos, anil, água de Lava- ros. jogos de lingerie. jaquetas, leques.
deira, agua sanitária, cera para soalhos, luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
detergentes, esponja de aço, fósforos, maiôs, mantas. Mandrião mantilhas. palixIvia, lã de aço,- pomadas para cal- letós, palas. penhoar, pulover, pelariam'.
çados', palha de aço, preparados para peugas. pouches. polainas, pijamas, pupolir e limpar madeiras vidros, metais nhos, perneiras, quimonos, regalos,
e objetos, panos para polir e para lim- robe de chambre, roupão sobretudos.
peza, panos de esmeril e material abra- suspensórios, saldas de banho, sandálias
sivo empregado na limpeza de metais e sweaters, shorts sungas, atolas, ouobjetos, sabões em geral e saponáceos. tisna, slacic.s, tater, toucas, turbantes.
velas e velas a base de estearias,
ternos, uniformes e 'vestidos
sabões em pó, in flocos, esponjas de
limpeza
Termo n° 613.162, de 18-10-1963
Magrifti Coafecções Limitada
.
Termo n° 613.157, de 18-10-1963
São Paulo
, Perfumaria Floralis Limitada
São Paulo
Classe 48
Para distinguir: Almiscar, carmim, rouge, batons, óleos perfumado para o cabelos pó de arroz, talcos, sabões e sabonetes perfumados, dentifricios em
pastas, lanças perfumes, sais perfumados perfumes, águas de colonia, água
de rosas, gEcerina perfumada para uso
de toucador, loções, brilhantinas, cosméticos e fixadores, para o cabelo, esmaltes e largues
Teren n° 613.158, de 18-10-1963
WOIney Rodrigues Rabelo
São Paulo
o

BRAS-SELLEh
Ind. Brasileira
Classe 32
Para distinguir: jornais
- Termo n° 613.159, de 18-10-1963
Ivomar Sociedade Comerèial limitada
São' Paulo

Para distinguir: Impresso,.
Termo ri' 613.153, de 18-10-1963
Padaria e Con!ettaria "Caprichosa"
Limitada
São l'aulc

!

CAPRICHOSA
Ind. Brasileira
Classe 50
rara distinguir: Impressos-

Termo n° 613.154, de 18-10-1963
Wolney Rodrigues Rabelo _
São Paulo

.dverei'io de 1964

ESCOLA
PROFISSIONAL
PARA
CABELEIREIROS
IyoiviAR

Classe . 36
Expresáto de Propagamia
Termo n9 613.163, de 18-10-1963
Chaveiro Caxias
São Paulo

CAXIAS
Tnd. Brasi/eil-eri
Classe l
Para dist.nguir: Chaves
Termo n° 613.164, de 18-10-1963
Cas- -1- Calçados •"Bianino" Limitmb
São Paulo

BIÂNINU
ffir aaileire-

Classe 33
Titulo

Classe 36
Para distinguir: Calçaaos

Termo n° 613.160, de 18-10-1963
"Maris' Ótica Limitada
• . São Paulo

Termo n9 613.165, de '18-10-1963
Flogcultura Bayard Limitada
São Paulo •

" MARIS "

BAYARD

A FOLHA DO BRAZ
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

Classe 32
Para distinguir: jornal,

Classe 50 "
Para distinguir: Impressa

'Classe 45
- Para d stinguir: Flôres natural*
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Têrmo n° 613.166, de 18-10-1963
Antonio Moreira
São Paulo

EMPRESA DE
TRANSPORTES
' MOREIRA

DIÁRIO OF;CIAL (Seção III)
Termo n0 613.173, de 18-10-1963
Empório Roxafonso Limitac:a
São Paulo

ROXA.FONsu
Ind. Draanletra

Classe '32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
boletins, boleans impressos, cramicd,
folhetos, jornais, peças cinematográfiz
cara peças teatrais, programas radiofônicos e televisão e revistas

Abilla)
•
Brasileira

ind..

Termo n° 613 .174, de 18-10-1963
Seal Máquinas e Equipamentos Ltda.
São Paulo

I nd. SBrasileira

Classe 5
Aso em ,bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, sço fundido. aço
parcialmente trabalhad'o, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado; bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto • ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de 'metal, lata- em f5lha, latão
em fôlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para soida, níquel, ouro, zinco

"DICOM"

Síit.

Nome Comercial
Termo n9 613.181, de 18-10-1963
Coranset Comémio e Indústria Limitada
São Paulo

corarnet
TiublAtria Brasileira*

Classe 17 s.
Para distinguir: Máquinas e instalações
para escritórios em geral: arquivos pára correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abridores de carrões, cortadores de papel cárimbadores,
caiadores, cestos para papeis e correspondência, canetas, compassos, cobres,
desenhadores, datadores com minas,
• Termo n" 613.177, de 18-10-1963
descansos para lapis, e canetas, • esquaJordão Agostinho Braz Relva
dros, espátulas, furadores, fichas para
São Paulo
grampos e ganchos para escritórios,
gddts, instrumentos de escrever, calcular e somar, máquinas para grampear,
TIRA—PROSA
zrastleira
pael carbono, erfuradores, pastas para
escritórios com fechos de metal, porta
tinteiros, porta-lapis, porta-blocos, por•
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, brandy, ta-canetas, porta-carimbos, porta-cartas,
biiters, conhaque,' cervejas, des destila- prensas, prendedores de papéis, percedos de vinho, , fernets, gins, gerop'gas, vejos, réguas, stencis, separadores para
arquivos, s netas, tintas para escreverse
licores, whiskys e vodkas
tirar linhas
'n/-mo n° 613.178; de 18-10-1963
Tarmo n° 613,182, de 18-10-1963
Incovel R. A. Engenharia de Vadações
Coramet Comérc.:o e Indústria Limita
São Paulo
São Paulo
Classe 50
Para distinguir: Envelopes, carimbo,
apéis de carta, cartões, comerciais e
de visttas, folhetos, folinhas, recibos,
r notas fiscais, faturas, duplicatas, letras
de câmbios * promissórias, embalagens
Classe 31
impressas
Para distinguir: Anéis de vedação paTermo
n9
613.183,
de 18-10-1963
ra junções, arruelas, bujões para junções, barbantes, buchas, cordoalhas, Agesa Agenciamento de Negócios S.:A.
São Paulo
cordas, correias de transmissão, canalatas, fttilhos, gajetas, lonas, lonas para freios, mangueiras, rolhas, tampas,
tiras, tampões, tubulações para vedação
e tendas

Classe 10
Para distinguir: Aba ixa-linguas, abre.
bocas, adenótornos, afastadores, agrafos,
agrafos para ossos, agulhas para injeção, algodão hidrófilo, alicates, amalgamas, aparadores, a p aradores para fins
médico.cirúrgicd, aparelhos - para masCAIÇARA
sagens, a p arelhos de pressão arterial,
•
'
Brasileira
ap arelhos de diaternsia, a
lindo
p arelhos de
raios ultra-violeta, aparelhos de raio X,
Classe 50
aparelhos
de
in fra-vermelho, aparelhos
Para distinguir: Impressos .
de surdez, assentos para enfermos, ataTermo n9 613.169, de 18-10-1963
duras; bisturis, cadeiras para clinica
Magriiii Confecções Limitada
médica, cambraia hidró.Sia, canulas, ca.
Sào Paulo
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cera laminada, cera para incrustações e
articulações, cera colante, cintas para
fins clínicos, cintas umbelicais, colherailINYL
'Ind. Brasileiro
res cortantes, compressas de tecidos,
costOtomos, 'curetas; dentes artificiais,
Classe 36
dentaduras, depressores, dilatadores, du.
Para d.stinguir: Blusa.
chas, drenos, duchas vaginais; elevadoTermo n° 613.170, de 18,10-1963;
res, espartilhas, espéculos vaginais, esConfeitaria Estrela D'Alva Limitada ponjas clínicas, estufas, espátulas, esSâo Paulo
capelos, escopros, extratores, escavado.
res; fios de linho para feridas, facas;
ganchos para músculos cela fôme tros,
ESTRELA DIALVA
gazes, godivas, goivas, gêsso, grampos
Ind. Brasileira
para saturas, guta-percha: histerôme..
tros; irrigadores, instrumentos- cirúrgi' Classe 50
cos para operações; ligaduras de câPara di/stinguir: Impressos
nhamo, liquidas e pós para limpeza e
polimento ara fins odontológicos, lixa,
Termo n9 613.171, de 18-10-1963
luvas e dedeiras de borracha, limas paLimitada
•
Panificadora Pão de Açucar
ra ossos, lancetas; massas plásticas para
São Paulo
fins odontológicos, mascaras p ara anestesia, -mesas de operações, mesas para
' PIO DE AÇUCAR
curativos, martelos artificiais; perfuraInd.. Brasileira
dores, pés e braços artificiais, placas
para obturações de canais, porcelanas,
protetores para selos, pincéis para garClasse 50
Termo n° 613.180, de 18.10-1963
ganta, pinças anatômicas, protetores; "Cibrafi". Companhia Brasilefsa de
Para dStinguir: Impressos
rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e Crédito, Financiamento e Investimentos
rodas para desgaste 'dentário, retorci»
Termo n° 613.172, de 18-10-1963
São Paulo
Produtos Elétricos Limitada pio bugia, ruginas; sarjadeiras, sandaProel
roca, seda e crina para souturas, sacos
São Paulo
para- gelo e bolsas para água quente,
PROEL
sondas, seringas para lavagens e inje.
Ind.. Brasileira
ções, serras, serras para raquiotomis;
tampões higiênicos preservativos, tiraleite, termômetros, tesouras, trepanos,
Classe 8
toalhas higiênicas; ventosas, verniz isoPara distinguir:, Aparêlhos elétricos,
lante para fins odontológicos
aparelhos elétricos de iluminação, apaClases 9
relhos elét-icos para telefotogra l a e teTermo n° 613.175, de 18-10-1963
Para
dist
nguir:
Instrumentos musicais
levisão, aparelhos de recepção, válvuCal-Minas Limitada
e suas partes: harmônicas, bandolins,
las de. descarga em geral, retificadores,
São Paulo
.
banjo, baterias, cavaquinhos, cometas,
Instrumentos elétrico-físicos, instalações
clarinetes, clarins, cuicas, flautas, gone aparelhos elétricos para tirar ou emizos, liras, órgãos, panos, piaanlas, pistr imagens móveis ou imóveis com ou
CAL—MINAS
tões, rabecãó, rabeca, realejos, 'saxofosem combinação com instalações eléInd.. Brasileira
nes, tamborim, tambores, violinos, viotricas para gravar sons, aparelhos elélão, violoncelos, contra-baixos, pandeltro-fotográficos e aparelhos elétro- dei
timpanos
Para distinguir: Cal
mésticos em geral
Termo n° 613.168, de 18-10-1963
Comissária de Despachos Catçara Limitada
São Paulo
•

Tèrmo n0 613.179, de 18-10-1963
Incovel S. A., Engenharia art
Vadações
São Paulo

ZNGENH4.R1/. DE VEDACCSES

Classe 41
Classe 33
Titulo
Para distinguir: Anan dos, alimentação
de aves e animais, açúcar, azeite, baTermo n° 613.167, de 18-10-1963
"Rispa ProNoções Comerciais Limitada nhas, fios de tda espécie, cereais em
geral, substâncias alimentic.as enlatadas,
São Paulo
,dõces e frutas

BISPA
" !Ind. Brasileira

Termo n° 613176, de 18-10-1963
Comércio -e Imeraa,adora de
Alnico
Aço Limitada
São Paulo

, Fevereiro de 1964 453

INCOVEL
Ind. Br a sileira

t
d.Brasileira

"AGESA"
Incl, Bra, sileira •
Classe 32
Para distanguir: Almofadas, áquarld,
álbuns, impressos, boletins, catálogos,
folhetos, jornais, livros impressos, paéis
impressos, publicações impressas e revistas
Tétano n° 613.184, de 18-10-1963
Agea Agendamento de Negócios S. A.
•
São Paulo

A.GESA"
Classe 33
Titulo
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Tno n 613.185, de 18 - 10 - 1963
de material plástico para utensílios e
Tèrmo n 613.191, de 18-10-1963
figos, frios, frutas secas, naturais e cris,Agea Agendamento de Negócios S. A. objetos, guarnições para bolsas, garfos, Bavasa
Bavaria Comércio e Adro:- talizadas; glicose, goma de mascar, gorSão Paulo
galerias para cortinas, jarros. laminados
nistração S. A.
duras, gránulos, grão de bico, gelatina,
plásticos, lancheiras, mantegueiras. maSão Paulo
goiabada, geléias, herva doce, herva
las, Orinóirs prendedores de roupas, pumate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
• A 9 à lá 'à
xadores para móveis, pires, pratos. palicondensado, leite em pó, legumes em
EAVASA
,ÁI_T;iCINZAL0
E
114IaMáka0jÁI
pas de cosinha, pedras pomes arconserva, lentilhas, linguiça, louro, masInd. Brasileira
firiMr, porta-pão, pulseiras para relósas alimentícias, mariscos, manteiga,
gios, protetores para documentos. pu.
margarina, marmelada, macarrão, masClasse 11
xadores de água para uso doméstico.
Nome Comercial
sa de tomate, mel e melado, mate, masArtigos da classe
porta-copos: porta-n,queis, oorta:-ataas,
sas' para mingaus, molhos, moluscos,
Têrmo n° 613.186, de 18-10-1963
porta-documentos.- placas, rebites, nadimostarda, mortadela, nós moscada, noTermo n° 613.192, de 18-10-1963
Casa Murano S. A. Comercial e
nha*, recipientes, suportes; suportes paro
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
Bavasa
Bavaria
Comércio
e
Adm.ladrilhos e adesivos para azulejos.
L - Importadora
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
nistração S. A.'
São Paulo
peças. carretéis para tecelagem e guarpudins, pickles, peixes, presuntos, paSão Paulo
nições de material plástico para indústês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
tria' textil, colas usadas nas' indúsfrias,
queijos, rações balanceadas para aniBAVASAm.BANARIA
guardanapos. saleiros. .tul.,os. tigelas
mais, requeijões, sal, sagu, sardtahas,
tubos para ampolas, tubos para serinInd. Brasileira'
sanduíches, salsichas, salames, sopas engas, travessas, tipos de material' olá,
.latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
tias, sacolas, sacos. saquinhos vasilha.
Classe 6
frutas; ,torradas, tapioaa, tâmaras, talhaanca para acondicionamento, vasos xt.
Artigos da classe
rim, tremoços, tortas, tortas para alicaras, colas a frio e colas não incluidas
mento de animais e aves, torrões,
em outras classes, para borracha, para
Termo n° 613.193, de 18-10-1963
toucinho e vinagre
curtume*, para marcineiros. ara carpin- Movaco — Indústria e Comércio de
Classe 21
Prelo "(parte integrante do veiculo). teiros, para vidros, pasta ad slva para
Motores a Vácuo Limitada
Termo n° 613.196, de 18-10-1963
mecanismo para acoplamento de vei- correia, pasta e 'pedras para afiar,
São Paulo
Sociedade Comercial e Industrial
culo& ferroviários, orelhas de Parada esmer l, em pedra, em pó. em disco,
Caravela Limitada
para aparelhagem 'de tração, amortece- em pasta para afiar, moer e desgastar.
São Paulo
rebolos,
adesivos
para
tacos
adesivos
dores de choques, paracroques, carro.
de calçados
ónibus. automóvel, anteparos, auto-caminhões. alavancas, alavancas de câmTermo n° 613.188, de 18-10-1963
bio, alavancas de freios, • breques, barCasa Murano S. A. Comercial e
ras de freio, .braçadeiras de mola. buImportadora
chas, 'barcos, barros de tração, barras
'São Paulo
de direção, 'cabos de veiculo& carroce'IND. BRASILEIRA
Classe 40
rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, engrenagens, em- Para distinguir: „ Móveis em geral. de
breagem, feixes de molas, hélices; mo- metal, vidro, de aço ou madeira, estoCases 41
las, motociclos. mancais de veículos fados ou não, inclusive móveis para espedais, paralamas, porta laterais. pi- critório. Armários, armaários para baPara disanguir: Café
nhbes. porta-rodas, parabrisar para. nheiros e para roupas usadas, almofaClases 21
choques, pistões, rodas, reboques, tam- das, acolchoados para móveis, banços,
Termo is° 613.197, de 18-10-1963
bores de freios, varetas de veiculo. balcões, banquetas, bandejas, domicilia- Para distinguir: Motores a vácuo im- Indústria e Comércio :Sigacali Ltda.
- bicicletas, motocicletas, retentores, aros res, oerços, biombos, cadeiras, carrinhos pa para-brisas de automóveis e seus
São Paulo
para bicicletas, braços para ve;culos. para chã e café, conjuntos para dor- congeneres, palhetas, borrachas, hastes
crapar: circulares para veículos, cubos mitórios, conjuntos para sala de ;ande veiculos, desligadeiras. fronteiras
Termo n° 613.194, de 18-10-1963
tas e sala de: visitas, conjuntos para
Prn8llai2•4
para aiveiculos, motociclo manivelas. terraços, jardim e praia, conjustos de "Maquigerar Comércio de Máquinas
pararlamas, varetas de ecintrole do
em
Geral
Limitada
armários e gabinetes para copa e coafagados e acelerador
São Paulo
zinha, camas, cabides, cadeiras giraClasse 4
caixa
de
tórias,
cadeiras
de
balanço,
Têrmo n° 613.187, de 18-10-1963
rádio, colchões, colchões de mola, disPara distinguir: Calcareos e minérios
Casa Murano S. A. Comercial e
pensas, divisões, divans, discotecas de
em geral
Importadora
madeira, espreguiçadeirasi guarda-rouCID.
BRASILEIRA
São Paulo
Termo n° 613.198, de 18-10-1963
pas, estantes, mesas, mesinhas, mesiTintofer, Comércio e IndKsnia de
Classe 28
abas para rádio e televisão, mesinha
• Classe 8
Ferro ' Limitada
Para, distinguir: Artefatos de material para maquinas de escrever, móveis pa- Para distiaiguir: Geradores elétricos, e
São Paulo
plásticos e de nylon: Reciirentes fabri. Ze4r3ãO, molduras para quadros portamotores elétricos
retratos,
poltronas,
poltronas-camas,
cados de material plástico. revestimenprateleiras, porta-chapéus, sofás,
tos confeccionados de substancias aniUrrara n° 613.195, de 18-10-1963 •
sofás-camas, travesseiros e
mais vegetais: Argolas 'açucareiros,
Lanches Fredi Limitada
vitrines
armações para óculos, bules bandeias.
São Paulo
bases para telefones. baldes. bacsas
Termo ia' 613.189, de 18-10=4963
bolsas, caixas. carteiras, chapas cabos
para ' ferramentas e utensílios ci;uzetas. Evolução Técnica Limitada, Comércio
e IndKstria
caixas para acondicionamento de aliSão Paulo
mentos. caixas de material plástico
pari baterias. coadoras. copos. canecas,
• INDUSTRIA BRASILEIRA
BRASILEIRA
colheres. conchal. cestas para aso. cesEvoLuçÃO TEC NICA
tinhas, capas para álbuns e para livros,
Classe 41
I/PDA. COMERCIO El
cálices, cestos, castiçais para velas,
Classe 5
caixas, para guarda de 'objetos -artuchos
INDUSTRIL
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
coadores para chá, descanso para pra.
açúcar, alimentos para animais, amido. Para' distinguir: Ferro e chapas de fertos. copos e copinhos de p'ástico para
amendios, ameixas.' amendoim, araruta,
ro, para uso industrial
sorvetes, caixinhar de plástico para sorarroz, atum. aveia, *avelãs, azeite. azeiNome Comercial
pasinhas
garfinhos
vetea, colarinhas,
Termo n° 613.199, de 18-10-1963 tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
• de plásticos para sorvetes. forminhas
„ermo n° 613.190, de 18-10-1963
Expresso São domingos Limitada'
biscoitos,
bombons,
bolachas,
baunilha:
de plástico para sorvetes, discos de Evolução Técnica Lmitada, Comércio café em pó e em grão, camarão canela
São Paulo
mesa, estojos. estojos para óculos, eme Indiistria
em 'pau e em pó. cacau. carnes, chá,
balagens de material plástico para sorSão Paulo
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
vetes. estojos para objetos, espumas de
cereais. cominho crera ede leite.' creme:
D 0.1,1 I /I p O 3
t O
,
nylon, esteifas, enfeites para automóEVOLUÇÃO TECNICA
alimentícios,
croquetes,
compotas.
canveis, escoadores de pratos. massas antigica coalhadas castanha, cebola. condi
Ind. Bracileira
RIAS/LEIRA
ruidos, formas para doces, fitas isolais.
mentos para alimentos, colorantes.
tes, filmes virgens, fios de . celulose,
chouriços, dendê, doces, doces de fruClasse 5
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras. Para distinguiry Metais não crab,alhados tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de touarnições para porta-blocas. guarniou parcialmente trabalhados, usados nas mate, arinhas alimenticias, favas, féClasse 50
ções para liquidificadores e para bateindústrias
' cuias - nacos. farelo fermentos, feijão. Para distinguir: Impressos em geral
deiras de frutas e legumeA guarnições
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..uarta-feira 12
Termo n° 613.200, de 18-10-1963
Eletro Mecânica Brasão LimitaAa
São Paulo

Ttrrno a' 613.208, de 18-10-1963
ej Almeida Limitada
Minas Gerais

Termo n.° 613.216, de 18-10-65
Fábrica de Calçados Saté'ite Ltda.
Minas Gerais

DEPOSITO FAUNA

DE MICRELE CIIIC
Ind. Brasileira

B R A 5 1:
Ind. Brasileira.
Waa
Para dist.nuilir: Vehillos e suas partes aitegrantes
Termo ri° 613.201, de 18-10-1963
Reresentações Limitada
São Paulo

• Classe 16
Titulo
Térmo n° 613.209, de 18-10-1963
Francisco Moreira de Carvalho
Minas Gerais

RECAUC RUPADORÀ

1'4.11Bi•aliataiteirt
Classe 50
rara distinguir: Reresentações em
geral
Termo n° 613.202, de 18-10-1963
Joalheria C,elvi Limitada
'São Paulo

CELVi
,Ind. Brasileira

RANJOANENSB.

..n••n

Classe 39
Titulo

Termo n° 613.210, de 18-10-1962
Recauchutadora Cometa Limitada
Minas Gerais

jECADCBDTADORI
COIMA LTDA

Classe 36
Cal çados em gerai
Termo n. 9 613.217, de 18-10-63
Fábrica de Calçados Satélite Ltda.
Minas Gerais

ALÇADOS DUPÉ
Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados em gera:
Têrcno n.° 613.218, de 18-10-63
"Sobraplan" Sociedade Brasileira de
Planejamento tLda."
São Paulo

SODRAPLANSoca brasileira
de Planejamento
Ltda.
Classe 33
Nome comercial

Classe 39
Classe 13
Nome Comercial
Abotoaduras para punhos, águas MaTertno n.° 613.219, de 18-10-63
rinhas lapidadas. aihnetes para adornar
Termo n° 613.211, de 18-10-1963
Comercial de Papéis "J. J. P." Ltda.
vestuários, de metal precioso, semi- Indústria e Comércio de Bebidas SanSão Paulo
precioso ou suas imitações, anéis de
joanen.se Limaada
adorno, balangandans, berloques, brinMinas Gerais
Brasileira
cos, broches, colares, contas de metais
ou pedras reciosas ou semi-redosas e
MADEIRA DE LEI
suas Imitações usadas como adornos
Ind.
rasileirã
Classe 50
ou na confecção de bijouterias, correnImpressos
tes de uso individual ara adorno, diaClasse 42
mantes lapidados, esmeraldas latada.das,
Teimo n. 9 613.220, de 18-10-63
medalhas com santo, pulseiras safiras Para distinguir: Bebidas alcoolicas e
Cristalaria Mariliense Ltda.
aguardente
de
cana
!apiadas, topázios lapidados turmalinas
Pruio
lapidadas e turquezas hpadadas
Térrno n 9 613.212. de 18-10-1963
MARILIENSE
Cnd. Brasileira
Nelson e Irmno Limitada
Termo n o 613.203, de 18 - 10 - 1963
Minas Geras
Pó:ao de Carnes Rivetti Limitada
Cla .,se 14
São Paulo
Vidro comum. laminado, trabalhado
em tôdas as formas e preparos, vidro
RIVETTI
cristal para todos os fins, vidro indusA.nd. Brasileira
trial com telas de metal ou composiCla.sse 41
ções especiais. ampolas, aquários, •a•
Para
distinguir:
Substâncias
alimentísadeiras, almofarizes, baraiejas, aula/Classe 41
Para distinauir: Aves abatidas, carne cias e seus preparados, ingredientes de tas, cadinhos. cãntaros. cálices, centro
de cabrito, carne de carneiro carne de alimentos e essências ahnenticias. Ex- de mesa, cápsulas, copos, espelhos, esclusivamente doce de leite
carradeiras. frascos, formas para doces,
orco, carne de vaca, linguiças e
forma para oarnos, fios de trldro, garsalsichas
Ternio n.° 613.213, de 18-10-63
-rafas, garrafbea, graus, globos, haste.
Nelson
Cs
Irmão
Lida
Termo n° 613.204. de 1S-10-1963
Jarros, jardineiras, hcoreires, mamadasMinas Geras
L:ni itd
ras, mantegueiras, pratos, pires, porta,..)
Jóias, paliteiros, potes, pendentes, pedestais, saladeiras, serviços para reFABIOLA
In
d.
11122, Isfl eira
Ind. Brasileira
frescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para • dClasse 36
Classe 41
draças, vidro para relógios, vazai.,
Substãncias alimentícias e seus prepa- vidros para conta-gotas, vidro para
Para distinguir: Cintas ara senhorais
rados. Ingredientes de alimentos. Es-,
automóveis e para para-brisas e
Tetmo n 9 613.205, de 18-10-1963
sendas alimenticias
xícaras
Ant:mio Moschett-,,
Termo ta.' 613.214. de 18-10-63
Termo me 613.223, de 18-10-63
José Peneira de Oliveira
Beneficiadora de Areia Vicart Ltda.
FAMA P k__
• Minas Gerais
Sao Paulo
4 Ind. Brasileivra
Classes: 12 -- '22 — 23 - 6 — 37
FABRICA DE
Ias; guia
MASSAS
m ma.na.
d.. nrasilelra
_
ALIMENTICIAS
Temia n° 613.206, de 1840-1963
BELA VISTA
Casse 16
Aires P. dos Santos
.C'as.e 41
S:ai Paulo
Areia
Titulo
Termo
n.°
613.224,
de 18 - 10- 63
FABRICA DE
n.° 613.215, de 18 - 10 - 63
S.
A.
—
Mercantil
e Agro
CAMISAS
Maria Teixeira
Pecuária
JE REVIgN5
Gerais
Si,, PREC.ADCRUBRLS
INSER—FRONT
MUS urDk
TUCUNARE
End, BraSileira
Classe 36
: Art n uo.; d.. vestmi,ins
Pard el,
C3
in:1,•ve eorte e ara
de toda
eri-mças
Aves e ovos, ani:.11;. .5 VI", o
Titulo
capri.los

3 93.P. Ind.

inentnfeir.

irevereiro de 1964 45a

rrarmo n.9

613..É5, de 18 - 10 - 63
Alberto Rocha
São Paulo

POSTO RE MOLAS
P,AE JO O
Classes: 21 e 33
Titulo
Temio n.° 613.226, de 18-10-63
Franco — Indústria de Sabão em
Ltda.
São Paulo

PI

'Ind1-21(§Mileià,

4ar

Classe 46
Sabão
Termo n.° 618.227, de 18-10-63
"Fergel" Ferros Geral Ltda.
São Paulo

FEIEGiu.

r ind. Israsileira.
Classe 50
Impressos

—
Termo ri.° 613.278, de 18-10-63
Fretnad Móveis e Decorações Lida
São Paulo

-I
FRUIU
Incl. Brasileira
Classe 40
Para distinguir. Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis pata escr , tório. Armários, arruaários para ia.
nhelros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, banctsjas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, caminhas
para chá e café. conjuntos para dormitórios, conjuntos para Sala de jantar e sala de visitas. conjuntos Data
terraços, jardim e a-10, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas cabides, cadeiras gimtórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola. dispensas. divisões, divans. discotecas de
madeira, espreguiçadeiras/ guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas. mesinhas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever, móveis pa•
levisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronal-camas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás.
sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Termo a.° 613.230, de 18-10-63
Irmãos Angelo
S'io Paulo

CAFÉ pATUM

Tnd. brasileira
C...-se 41
Café

Termo n.° 613.231, de 18-10-63
Souza Indústria de Sacos de Papel Ltda.
São Paulo

SOUZA

Ind. Brasileira
Claçse 3S
Aros Nua guardanapos da pape)
aglutinles, álbuns (em branco). álbuns
para
e auti'.o"r f)s. balões (ex..
ecio j
irmucclui) blocos Oara

-mgr

4,56 Quarta-fera
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, ca.tões comerciais, cartões i_es, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, epairlucros para charutos de 'papel, encadernação de papel,
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices,
folhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem Impressão. papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
par forrar, paredes, papel almaço com
Ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressãss, papel encerado,
palel higiênico, • papel impermeáxel,
para copiar. papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para 'encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para 'embrullsas, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel. rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, satos de papel.
serpentinas; tubos postais, de cartão.
• tubetes de papel
Têrmo na 613.232, de 18-10-63
"Marola" Materiais Para Construçe5s
Ltda.

111°`'

-

..'l 'R1 OF:CIAL
remito n.° 613.236, de 18-10-63
Saboaria Opaba 'Ltda.
São Paulo

III)

aições de material plastíco para inalas
tio, 'sacolas, sacos sUquiwt u vustinamei para acondicionamento, vasos, rci.
caras. Louis a frio e colas não iuclutdos
en, outras classes, para abtracha. para
cortutnea, para marcineiros, ,ara saaa.
temos para vidros, pasta ralesiva 03vi
correras, pasta e pedras aara abam
Têntno na 613 235, cie 18-10-63 •
Comercial de Sal "3 l:-mãos" Ltda.
São Paulo

ëec!ro de 19,54
•inações para óculos. arrusias argolas,
aldravas, artnaaoes de mata; abridores
de latas, Jaime liso ou ta, pado assar delata ,-at.earerros: broca, algumas, bal.
bandejas, bacias, baleies, bombo: zelas,
meras, bules: cadinhos, cadeados, caai tiçais. colheres para pedretrua, correntes,. cabides, chaves, cremoaea chaves
de parafusos. conexões para •encama.
mento, colunas, caixas de metal para

portões, canos de metal, chaves de leida, chave inglèsa. cabeções. canecas.
copos, cachepots, centros de mesa, co.
queteleiras, caixas para :condicionaUDDIS
Tsii Brasileira
mento de ala:imotos, caldeirões, caçarm.
chaleiems, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças; enxadas,
Classe 41
enxadões. esferas, engates, esguichos em.
@POETO
Sal
feitas para arreios, estribos, esferas
Srsadleirr
Industrie
.Têrmo n.° 613.237, cie 18-10-63
para arreios, espumadeiras; formões,
Comércio de Máquinas Brasmaco Ltda, folies, ferro para cortar capim, ferroClasse 46
São Pau!:
lhos, facas, tacões, fechaduras, ferro co.
Sabão
muni a carvão, fruteiras, funis fôrmas
para- doces, freios para estradas de
.a..85EAC O
Têrm on.° 613.234, de 18-10-63
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, poInd.
brasileira
"Sonan" Acessórios Industriais Ltda.
ios, ganchos para quadros, gonzos para
São Paulo
carruagens; insignias. Uma& laminas, li.
Classe 7
coreiros latas de lixo, jarras machadiMáquinas
e
utensílios
para
serem
usaSONAN
Ind..

Brasileira

dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados
arrancaciores mecânicos par agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para afloz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas par@ máquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhos.
garras para arado, grades de discos
°adentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, mquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha,' para amber
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturas, de desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado
res mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
alástico e de aviou: Recipientes fabris
caldos de material, plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos; bules. bandejas
bases para telefones, baldes, bacias. hol.
sal, caixas, carteiras, chapas cabos
para ferramentas e utensilios , cruzetas
caixas para acondicionamento de ali.
mentos. caixas de material alástico pare
baterias, coadores, copos. anecas, co.
Iberas. conchas. cestas para pão cestiSio R-tilo
nhas, capas para álbuns e para 'ivros
cálices, cestos, castiçais para velas,
• buam&
caixas para guarda de objetos, Mil.Drasileira
chos, codores para chá. descanso para
Classe 16
pratos, copos e copinhos le plástica
Para distiaguir: Materiais para constru- paar sorvetes, caixinhas rle passam
ções e decorações: Argamassas, argila. para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
areia, azulejos, batentes. balaustres. blo- garfinhos de plástico para survetes, fora
cos de cimento, blocos tiara pavimenta- minhas de plástico para sorvetes discos
ção, calhas, cimento. 'cal, cre. chapas de mesa, estojos, estojos para óculos
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas. embalagens de material plást.:o embachapas para coberturas caixas d'água. lagens de material plástico p ara sorvecaixas para coberturas, caixas d'água, tes, estojos para objetos. espumas de
caixas de descarga pra lixos, edifica- indo., esteiras, enfeites rara autora&
ções premoldadas. estuque, emulsão de veia, massas anti-ruidos. ssconeorss de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- pratos, funis, formas para doces, fitas
turas metálicas para construções, lame- Isolantes, filmes, fios de ceiulose, fechos
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas para bolsas, facas, guarnições, guarnide junção. lages, lageotas, material iso- ções para chupetas e niamadeiras, guar
lantes contra frio e calor, manilbas, mas- nições para porta-blocos, suarnições
sas para revestimentos de paredes, ma- para liquidificadores *e para batedeiras sac./ladeiras,
semeaderas segadéras sodeiras para construaaes, mosaicos, pata de frutas e legumes, guarnioes de madutos de base, asfáltico, produtos para terial plástico para utensílios e objetos. cadores de terra, tosadores de grama.
tratores agrícolas, válvulas para
tornar impermeabilizantes as argamas- guarnições para bolsas, garfos, galerias
sas de cimento e cal, hidráulica. pedre- para cOrtinas, jarros, laminadas plásrnáqunas agrícolas
gulho, produtos betuminosos. impermea- ticos, lancheiras. niantegueiras, malas,
semso3 soamo gos no soppent armuazigg orinóis, prendedores de roupas. puradoTermo na 613.238, de , 18-10-63
Ferramentarla Danúbio Ltda.
para revestimentos e outros usos nas reá para móveis, pires, pratas palitei.
São Paulo
•
construções, persiasms, placas para p.a roa. pás 'de casinha, pedras parvas artivimentação, peças ornamentais de cimena ficiais. porta-pão. pulseiras para ralo
to ou gesso para tectos e paredes, papel gios, protetores para documentos, pu.
para forrar casas, massas anti-ruidos zadores de água para uso doméstico.
para uso nas construções, parqueies. porta-copos, porta-niqueis. aorta -notas
• portas, portões, pisos. soleiras para por- porta-documentos. placas, rebites roda
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- nin arecipientes. suportes, suportes Para
cos tubos de ventilação, tanques de ci- guardanar4s,
saleiros, tubas, tigelas
mento. vigas, vigamentos. vitrõs
IND BRASIL.EIRA
tubos para ampolas, tubos para seria
gas,
travessa.
tipos
de
material
piás.
Têrmo ri.° 613.233, de 18-10-63
esmeril em pedra. em pó, em disco
Cerealista Três Leões Ltda.
em pasta para afiar, moer e desgastar.
Classe II
São Patdo
rebolos, adesivos para tacas adesivos Ferragens ferramentas de tida espécie.
para ladrilhos e adesivos para azulejos cutelaria em geral e outros artigos de
GATINHO
anéis, carretéis para tecelagam ,a guar metal, a saber: alicates, a:avr_meas, ar-

nhas, molas para portas. crolas para'
venezianas, martela:. marretais, •nIttl,
ara, navalhas; puas, pás, pregos. parafusos. picões, porta-gêla porreiras párta•
pau, porta-jólas, paliteiro., panelas: rol.
danas, ralo' para pias, rebites regido.
re g, serviços de chá e café; serras, serrotes, sacha*, sacarrolhaa tesouras, tolheres, talhadeiras, torquezes tenazes,
travadeiras, telas de arame, tonteiras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
pai aportas de correr, taças, tavernas,
turibu/os; vasas, vasilhaaies. verrumas
Têrmo n.° 613.239, de 18-10-63
Til —a r S. A. Ferramentas e Máquinas
São Paulo

TILQSER
:nd.

'

Classe 11
Ferramentas de tóda espécie, máquina
em geral
Tarmo n.° 613.240, de 18-10-63
"Espadarte" Representações & Comércis
Ltda,
São Paulo
•
ASPÁMARTB

nd. Brasileira
Classe 11
Ferragens e ferramentas para mecanit§
em' geral
Térmo
613.241, de 18-10-63'
Manoel Teixeira de Vasconcelos
São Paulo.

CAPEITBIRA
CO . 'IR
C
Ind.. Brasileira

75-ANÜBIO

End. Brasileira

1

Termo n. o fde 18-10-63
Magnaohm" Indústria e C.omércio de
- amuara-. Eletrônicos Ltda.
Saci P mlo
•

é

4, G,„11 A. O 11
0.* arasileira
Classe 8
¡Aparelhos
eletrônicos e suas partes um
ar

I

Classe 41

Amor

Classe 11
Coadores e cafeteiras , pa , a café e chá
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• grantes

