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SECÃO
ANO XXII - N.° 62

DEPARTAMENTO NACIONA'
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral

QUINTA-FEIRA, 2.DE ABRIL DE 1964

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

mero 294.869 - Nada há que de- pedido da reconsideração do despacho
ferir no pedido do reconsideração, de deferimento do termo n.° 497.030.
uma vez que o processo está findo _ Preste esclarecimentos.
e sOmente por via judicial será pose Produtos Alimentícios do Litoral Lisível examinar o assunto.
- no pedido de desistência do
Manufatura de Artigo. de Borra- mitada 311.368
- Preste esclareci
cha e plásticos Page S. A. - no termo
pedido de reconsideração do despa- mentos.
Recursos
cho de arquivamento no termo número 515.588 - Mantenho o desNotificação
Cia. Química Industrial de Lamipacho uma vez que o requerente não
convidado - Compagnie de poderá prorrogar o registro anterior nados - recorrendo do despacho que
Saint-Gobain - a comparecer a este para tapetes e passadeiras e, quanto deferiu o termo 387.393 - merca:
Formica - de Formica Corporation .
Departamento a fim de efetuar
a capacho*, já a requerente tem proPageM ento da taxa final do termo teção concedida' no registro 263.239.
número 111.444 - privilégio ' de iaThe Scoth Whisky Assomatton
Divisão de Privilégios
venção. e
no pedido de reconsideração do desInvenção
pacho de deferimento do termo miLier S. A. - Instrumentos de Me- mero 433.592 - marca Drury's no
pedido
dições Elétricas do re- .de Drury's S. A.. Distribuidora de
EXPEDIENTE DO DIRETOR
consideraseo do despacho de deferi- Produtos Internacionais Torno
mento do Urro° 112.007 - modelo sem efeito o despacho que .arquivou
Rio, 25 de março de 1964
1ndustria1 - Arquive-se o pedido de o pedido de 'reconsideração, uma vez
Notificação
reconsideração, uma vez que foi apre- que foi apresentado com a procuraSentado sem procuração. Prossiga-se. ção em ordem. Prossiga-se, pois, no
Uma vez decorrido o prazo de reandamento deste processo, ficando curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Corne' io Perrice, Campa S A. sem efeito a chamada para paga- na° 4.048 de 29-12-61 e mais dez
Ind. e Comércio - no pedido de mento da taxa final publicada em dias - para eventuais juntadas de
reconsideração do despacho de defe- 27 de fevereiro, em nome da roque- recursos, e do mesmo não se tendo
ria.ento do termo 115.201 rente titular Drury's S. A. Distri- valido nenhum interessado, ficem no%ative-te o pedido de reconsideraçao, buidora de Produtos Internacionais tificados os requerentes abaixo mexiLua vez que não contém qualquer Termo 140.709 - privilegio de cionados a comparecer a este Defundamento digno de exame.
invenção - Aperfeiçoamentos em ob- partamento a fim de efetuarem o
Notificação
turadores destinados a caixas de dee- pagamento da taxe final concernente
expedição dos respectivos certificarga sanitária - requerente: MaÉ convidado - • Metalúrgica He- nuel de Campos Mello - depositada cados dentro do prazo de sessenta
Ltda . , Indústria e Comércio - em S Paulo em 4 de julho de 1962. dias - na forma do parágrafo único
n comparecer a este Departamento a 1
Aperfeiçoamento em obtura- do artigo 134 do Código' da Propriefias de efetuar o pagamento da taxa dores destinados a caixas de descarga dado Industrial.
modelo
de
Anal do Ormo ,15.201 sanitária, caracterizado por um anel
utilidade.
Modêlo de Utilidade Deferido
de guarnição de borracha ou de outro
Manuel de Campos Mello - no material adequado, com forma exter(Republicado por ter saldo com inpedido de desarquivamento do ter- na de zona esférica, destinado a es- correições)
coo 143.709 - 'privilégio de inven- segurar a vedação com a sede de forTermo 152.059 - Sac.--bota lâmgão Tomo sem efeito o despacho ma, tronco-cónica, em qualquer hipóque arquivou o processo. em face da t ese de assentamento possível do ob- pada - requerente: Walter Augusto
turador stibre a sede. - Total: cinco Nery. - Republicado por ter eaído
4fiforrooção da Seção de Re‘ursos.
- com incorreções em 12 de março de
Fiocca Pasquele
" nos uciirsos In-, pontos..
1964 quanto ao titulo,
terpostos • aos termos:
• EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Exigência
420.344--- marca Domus RECURSOS
mera 292.856
Termo 117.150 - Imperial Che420.343 - marca Damos mical Industries Limited CumRio, 25 de março de 1964
mero .293.895
pra a exigência,
re420.342 - marca Damos
,Exigênclas
Arquivamento de Processos
294.809 - Nada há que dede Patentes
reconsideração,
de
pedido
no
Volkswagen do Brasil, Indústria e
vime vez que foram apresentados fora Comércio de Automóveis S. A. N.° 80.388 - Comércio
Prodo prazo legal.
no pedido de reconsideração do das- pagando Especializada 5. A . N.° 90.710 - Warcons AktieboS. A. Shoppiug News do brasil pacho que deferiu O Termo número
•
Editara - recurso interposto ao, 497.031 . -, Preste esclaracimRotos. lag -.
N.° 92.467
José Cestioni &
deferimento do termo 595.768 - no- I • Volkswagen do Brasil, Indústr:a e
Me comercial
registrada sob ná- Comércio de Automóvel; S 'A. - no Filho -

Rio. 25 de- março de 1964
Santa Lucia Cristais Ltda. - no
pedido de reconsideração do despacho de deferimento do termo número 111.444 - privilégio de invenção - Arquive-se o pedido de
reconsideração, uma vez que foi apresentado sem qualquer fundamento.

er

•

N.° 94.655
Kuo Wum Cher*
N.° 96.609 --- Antonio Va ri
N. 0 97.255 - Jorge Singer N.° 101.631 - Carlos Ehren.
bero - ,
N.° 103,701 - Bartria Artigos Pam
•ra Presentes e Domésticos Ltda. • N.° 103.887 - S. A. Londr:na
Industrial • Comercio e Representações
N. o 104.405 - Imperial ch arni.
cal Industries Limited N.° '104.887 - Antonio
Caro.
preso N.° 106.207 - Indústrias Plásti.
cas Eletro-Metaliirgicas Aclit Ltda .
N.° 106.392 - Mayer Ben amond
e Adolpho do Rocha Moreira N.° 106.672 - Pablo Jaleca) --e
N. 0 107.443 - Enasmo Olive:ra
N. 0 107.731 - Nicole Carbon; es
Filhos Ltda N.108.382 - N. -v.
Gloeilampenfabrieken -

N.° 108.797
Livio CaValli
N. o 108.921 - Manoel Soares de
Almeida Sobrinho N.° 149.371 - Louis Denis
NO 109.745 - Paulo Ulbricht
Junior N.° 110.243 - Ponmeu Gardino
N.° 110.309 - Record Capas Para Automóveis S. A. -N.° 110.321 - Solo Cup Com.
peny N . o 110.802 - Otto Feita de lo
Roca N.° 111.259 - Antonio Ferolla
e João Ferolle N.° 111.277 -- Renato Souza --a
N. o 111.318 - Ari Arageo e João
Vidal de Lima N.° 111.506 - Éstesa Finanziarie
Àpplicazioni
Elettroniche Holding
S.A.. 0 111.528 - Pietro Abba
N.° 111.544 - Luiz Kolimero.
wskey Dr,'" 112.168 - Tenichi Furushi.
ma--

N.* 113.617 - Cia. J. M. S.
Industrial N.° 113.659 - Mateubara & Cia.
Ltda . N.° 113.665 - Istavam Turok
N.° 113.788 - Esther Mindlin
Guimarães e Adelina Motta de Cele
queira Leite N. o 113.799 •- Arsenio Conz
N.° 11.832
Jogo Perrousset
dos Santos -Boghos Mikae9
N.° 113,866
lien
N.° 113.926 - Imapetél Ind. de
Máquinas e Peças para Tratores 1114

tratada -

1042 Quinta-feira 2
- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais, diàrianzente, até às 15 ho.as.
- As reclamações p.ertiantes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão
ser Lora:tiladas por escrito, à
Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.

Abril. de Ir.;.64.

DIARIO OF;CIAL (Seção III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAI.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE Da SEÇÃO DE REDAÇÃO

CHEFE oo saaviço oa eusucAçaas

FLORIANO GUIMARÃES

MURILO FERREIRA ALVES

DIÁRIO OFICIAL
saçÃo

111

Cação do publIcIdada do asp•dlanta oio Oapartarnant*

- Os originais deverão ser
Nacional do Proprladad• Industrial do Ministério
dactilografados e autenticados,
da ind1:4atrla • Comórcio
ressalvadas, por quem de direito,
Impresso íoe oficinaa do Dtpertamento dc I na.rense Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o exteque
serão
sempre
anuais,
as
rior,
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
assinaturas poder-se-ão tomar.
Capital a Interior:
Capital e Interior:
em qualquer época, por seis meses Ou um ano.
600,00 Semestre
Cr$ 450,00
Semestre . .... Cr$
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900,00
- As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
prét,io.
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1,000,00
Ano .
Paz-a facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro. O 171êS e o ano em que -jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior do enderêço vão
A fim de evitar solução de com antecedência . mínima de
impresços o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) diaS.

N.° 119.615 - Gla aa Laboraria
N.° 114.355 - Netienal Research
ries Limited Development Corporation N.° 119.666 - Nicolino Guimai
N.° 114.770 - Antonio Rinaldi
rães Moreira • José Bresser Brandão N.° 119,850 - Selocol Ltda. N.° 114.935 - Scotty Gravatas
N.° 119.859 - Wamex S. A.
e Confecções Ltda. N.° 115.071 - lido Nogueira - 1 Industrie Química
N.° 119.860 - Wernier Abraham
N.° 115.474 - Aziumai() RuegieN. o 119.894 - C. H. Boehrin!o ger Sohn N.° 115.533 - Yozo
N.° 120.019 - R amon Ventos
N.° 115.551 - Fnco Ferragem
Bolcells Com érci o Ltda.
Ind.
N.° 120.042 - Indústrias QuiN.° 115.573 - Compaanie Fran/nicas Odeon Ltda
çaise des Matieres Colorantes Ant onio
Durval
N. 120.077
N.° 115.574 - The Wel lcome Soeres Pinheiro
Foundeticn Limited Hhyrso ~OS de
N.° 120.079
N.° 115.867 - Geistlich Sohne Moura --A. G. Pur Chemische Industrie H
Elio Menegaz
N.° 116.164 - Tokui Kubota -! N.° 120.199
Elias Abdo NaN.° 116.272 - Luiza Pereira Ri.» N.° 120.221
hat
beiro Elias Abdo NaN.° 120.224
N . ° 116.273 - Indústria Brelin I
hat de Auto Partes Ltda.
Elias Abdo NaN.° 120.225
Luiz Lajos Fulop hat N.° 116.416
N ' 116.846 - Dr.. Cyrus jo,e
Faiee Abdo NaN.° 120.226
Ferraz de Marinis N.° 116.913 - Ichiro Tsubame hat N.° 120.227 - Enes Abdo NaN.° 116.938 - Cesario Constanhat tino _.....
Humberto del N.° 120.234 - Emre Fejes
N.° 117.320
Waldowiro ZavaN.° 120.236 - Mediano RodriSouza Czrvelho
gues Filho ioni Alberto
N.° 120.240 - Adalberto annoCarlos
N.° 117.356
Britto Moretti N.
o 120.258 - Cia. Empreendikl." 117.115 - Fornecedora Ltda. mentos Patentes Estudos de Con1,1 ° 117.822 - And rea Cantu - ereto Ltda. N
117.906 - Silvio Cristoni N.° 120.274 - Yoshiro Kilastra
>I.° 118.394 -- Alex Marten N.° 120.340 - Edward A. Morse
N.° 118.329 - Lydio Dini N.° 120.389 - Bergom EquipaN .° 118.880 - Imperial Chernimentos Para Escritórios S. A.
eal Industr:es Limited N.° 120.392 - Leo Vymlatil N.° 119.037 - Veschi Aleardo N.° 120.420 - Paulo Kemeny
N.° 119.250 - Lydia Peta Gonçalves N.° 120.421 - Paulo Kemeny
N.° 119,414 - Daniel de MenN.° 120.428 - Indústria de Fidonça , Sarmento cova LtdR,
>radares de r?cos
N.° 119.422 - Eva Ceurant
N. o 120.432 - C.
N." 119.607 - Rubens de Ro
1' 1.1.
N.' 170.474
gatis

As Repartições Pública
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano é às iniciadas. em qualquer época, pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
:nessa de valores acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, stniit riamos usem os interessados preerencialmente cite: que ou vale postal. emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público jederal, para fazer jus ao ,iesconto indicado. devera proVai
esta condição no ato da
ia lura.
--- O ili.q t) de cada exempla:
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesnu
ano, e de Cr$ 1,00. por ant
decorrido

N.° 121.08b - Geuesio Fe-abri N.° 121.192 - Jurgen Vith,Am
Kyed N.° 121.234 - Sociedade feia,
trial de Brinquedos Sobrina' 5. A.
N.»' 121.235 - Sociedade leiai siria! de Brinquedos' Sobrinca S A.
N.° 121.246 - Ceramica Si.eitaria Porcelite S A.
N.° 121.256 - Sociedade Irdestrisd de Brinquedos Sobrinca S. A.
N.° 121.287 - Moyses Duek N. o 121.307 - Thierse Gonlart
Pires N .° 121.547 - Antonio Pessaa
de Campos Sola l: ute) N.° 121.764 - Baltazar
Gonçalves Magalhães -!--;
N.° 124.924 - Jarbay Karraan
N.° 124.925 - jarbas B. Karman N.° 129.295 - Oswaldo Colem
bo -N.° 129 -342 - Mecánice Industrial Pol Ltda . 1..irait,d N. 0 129.793 - Mecímica
N.° 120.846 - José Maria Oniee trial Estempotee Lula . N.° 132.048 - Alvaro Coelha ti:.
to N.° 120.864 - Basilio VassiliaN .° -32.473 - Fábrica de Cofres
dis Silva
N.° 120.899 - Bilmayer & Co. e Arquivos Beruadini S. A. -N.° 132.613 - Agenor Pontes
Ditara Spiazialbetrieb Fuer Mauertrocken-Legungen de Gois -N.° 134.018 - Italo Bevilacque
N.° 120.942 - Cerâmico SanitáN.° 135.515 - Indústria de Arria Porcelite S. A. N.° 121.012 - KurII taro Sakát- tefatos de Borracha .Samp 1-Ma, N.° 136.362 - joeé Pinto Pesno soa -N.° 121,027 - Alfredo Alves Ribeiro N.° 136.414 -_ Joseph Nichole
N.° 121.041 -- Guilherme Frede- Masci e Frederich Herbert Grutter
N.° 137.482 - Liceu de Ate- E
rico Steger
N.° 121.047 - Tymot;nycz Na. Ofícios de São Paulo N.° 137.483 - Liceu de Ate .n t
ine zewski Ofícios de Si^! n.). Nulo N.° 121.05.s
Silas Manuel CaN.° 139 990
0.A 1.. S i.d 0•
ga
Li
13
ud --N.' 121.07,5
N.° 141 7' 1 --;.*:t S. A
r
j21.08s - Silns Munoel Ca- Irdj:Stria
:
Plásticas eni C - 1 -

N.° 120.500 - Erasmo Vaeconcellos N.° 120.510 - Indústria Paulista
de Cortiças S. A. N.° 120.530 - Wamex S. A. Indústria Química N. 120.572 - João Hernandez
Martinez N
120.573 - Adernas "do Brasil S. A. Fibras a Cartonagem N.° 120.584 - Friedrich Grohe
Armeturenfabrik
N.° 120.620 - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken N.° 120.626 - Fernando Martins
Gomes N.° 120.669 - Francisco Pariatoro Junior N° 120.695 - Aptonio Monco.
N.° 120.729 - José Lima Franco eN .° 120.733 -e- Evesantoe Equipamento Ferroviário Ltda . N.° 120.769 - Arthur Guinnesa
Son And Company (Parir Royel)

Quinta-feira 2
N.° 146.094
C.arlito josé CSoélho N.° 147.518
Joio da Silva
Garrote -• N.° 151.395 - Luiz Mechado de
Sé • - Arquivem-se os processos.

DIÁRIO OFiCIAL
419.877 - Singela - Classe 6
De Jose Antonio Prospero Puoli.

(Seção fil)
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Bacardi as • Company Ltda. - ' • EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
transferência para seu nome da mar- EXAME FORMAL DE MARCAS
N° 442.754 - Ingleza Beer-Eztra ca - Cuba Bacardi - termo ...
- Classe 42
De Cervejaria Mm> . 492,707 - 'Anote-se a transferenEXIGÊNCIAS*
'
giana Limitada.
eia.
N° 444.284
-Alfenas -. Classe 41
Rio, 25 de março de 1964
- De Engel, Irmãos
Companhia
EXIGÊNCIAS
Tênnos:
Limitada.
N 9 381.554 • Emissora de TeleviAerosol do Brasil S. A. - na
N G 445.001
Stabdard - Classe
Divisão de Marcas
De Standard Industrial e Co- transferência pare seu nome do ter- são Continental Sociedade Anónima. 45
mo 123.594 - Cumpra a exigência Cumpra a exigenCia.marcial Limitada,
N° 401.148
Lamussi
Filhos 04,
no modelo de utilidade.
,
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Paulista de Fumos
N° 445.028
mitada
Cumpra a exigência.
Amaral
e
Campos
S.
A.
IndúsDe Distribuidora Pau- Classe 44
N° 421.440 - Importadora MereanRio, 25 de março de 1964
tria e Comercio de Produtos Eletrô- til Cruz Alta Limitada Cumpra a
lista de Fumos Limitada.
NotifiCação
N° 445.110 Bouquet - Classe nicos - na alteração de nome do exigência.
Y.
•
41~ vez decorrido o prazo de re- 25 - Bouquet Indústria de Flores Ar- têrmo 124.996 - modelo de utiliN G 423.706 - Confecções de Roa.
dade - Cumpraexigência.
si
curs2a, previsto pelo artigo 14 da Lei tificiais Limitada.
pas Cruzeiro do Sul Limitada
número 4.048 de 29 de dezembro de
Indústrias
Pântano
Ltda. - na Cumpra a exigência.
N° 445.281 -- Foto-Três D 1961 e mais dez dias - para eventuais Classe 8 - De Josef Martin Kopp.
•
transferência do termo 142 168 N° 436.000 - Bar, Restaurante e
juntadas de recursos, e do Mesmo não
N° 445.549 .- Forte - Classe 41 privilégio de invenção - Cumpra a Pizzaria Araguari Limitada Cumpra t?:
se tendo valido nenhum • interessado, - De Francisca Varela do Nasci- exigência.
a exigência.
ficam notificados os requerentes abai- mento.
N° 437.500 - Indústria Trussardi
xo mencionados a comparecer a este'
Aulo Gelio Borges - na transfeN.' 445.770 - Ribeirão Prete. - rência do termo 143.618 - privile- Sociedade Anónima Artefatos de Te.
Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes Classe 21 - De Distribuidora de Auto gio de invenção - Cumpra a exi- eidos Elásticos, Cquro e Passainaui., ta
- Cumpra a exigência.
a expedição dos respectivos certifica- Peças Ribeirão Preto Limitada.
gência.
NG 445.772 -- Ribeirão Preto -•
dos dentro do prazo de sessenta dias
N° 438.839 - barrico Importação,
Intel:matinal Genzrai Eletric Com- Exportação, Representações, Indústria
-- na forma do parágrafo único do Classe 47 -- De Distribuidora de Auto
pany, Inc. - na transferência da e Comércio Limitada - Cumpra a•
artigo 134 do Código da Propriedade Peças Ribeirão Preto Limitada.
marca 139.266 - Cumpra a exi- exigência.
>1,
Industrial,
EXIGÊNCIAS
gência
N.' 439.204 - Hagada Comércio
MARCAS DEFERIDAS
Pilaington Brothere (Brasil) Limi- Representação • de Produtos Quimicoa
1 N9 312.032 - Empado das Tintas,
Limitada
,Ctunpni a exigência
Sociedade Anónima Comércio e ImPor- ted - na exploração de marca
Apresente o chalé.
232.346 - Apresente clichê,
ração - Cumpra a exigencia.
N G 4112.680 -- 'Galo Branco --- ClasN° 461.119 --- Peter Eduard Fran_
1\1' 139.430 - Terfina Administra.
Laboratórios Andromaco S. A. De Galo. Branco Limitada. kel - Cumpra a exigência
se 11
na exp!oração de contrata da marca dona Sociedade Anónima - Cumpra ly:`,
N 405.996 -- SynCro - Classe 6
a exigência.a.,
195.620
Cumpra a exigência.
-.De Syncro Machine Company DIVERSOS
Solimões
•
N" 439.746
Laboratórios Andromaco S. A. -- Sociedade Anônima - Cumpra a exiComo marca geral.
Classe
Brancosol
N° 406.090
N" 435.420 - Tose. Augusto Fer- na exploração da contrato de marca Onda.
195.620 - Cumpra a exigência.
46 - Duiiio Marreis Garrafa.
Aguarde-se.
reira Filho
Ne 439.750 - Bolsas josefine LiClasse 481 • N° 437.291 Panificadora Brasilio
N" 413.912 - Gessy
The de Lavai S.a ratar Company mitada - Cumpra a exigência.
• De Indústrias Ges.sy Levar Socie-I Machado Limitada - Arquive-se, ar- - na
transferência do registro n.°
N 940.438 - Refrigerantes Sul Rio.
dade Anóuirna.
tigo 192 do Código.
244.985
- Cumpra a exigência,
grandenses Sociedade Anônima Intitise
Classe 4
N" 415.590 - Ravinil
Sociedade Me?ino do
N° 439.970
Comércio e Indústria nono Ltda. tria e Comércio - Cumpra a ex1gêna
1 Brasil Industrial e Mercantil Limitada
- De AuIcS.P.A.
Is1^ 415.598 - Ravinol - Classe 4 -- Arquive-se, artigo 192 do 05(1go. - na transferênCia do termo 366.337 cia.
N° 443.676 -- Companhia Agrícola
Cumpra a exigência
De Anic S. P. A.
'
Pibrasil
- Cumpra a exigência.
1
41
EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
419.037
Soraya
Classe
W
Antônio Fe-rre'ra Passo, - nem
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
N° 450.244 - Link Be/t Company
• De Luiz Alberto Gaffarate.
transferência do termo 444.978 Cumpra a exigência.
Currrpra a exigência.
N' 428.321 -- Anelado --- Classe!
Rio, 25 de março de 1964
Frigorífico Serrano
N° 459.757
39 - De B. F. Goodrich do Brasil
Ornar Furtado 8s Innção - na Sociedade Apinama
Cumpra a ext. a;
Sociedade Anônima Produtos de BorTransferência • alteração de
traneferência do termo 453.674
gência.
nome de titular de processos
racha.
bv
Cumpra a exigência •
N" 444.653 - Revista da Ecemar
Cornitato
Nazionale
Per
L'energia
-EXPEDIENTE
DA
SEÇA0
Escola
de
ComanDe
- Cld s 2
Maria de Zazaré Oliveira de CarNuclear - transferência para seu
DIVERSOS
do e Estado Maior da Aeronãutica.
valho _ na transferência do termo
nome
do
têrrno
97:24g
privilégio
Classe
N o 445.569 - KI-Ovo
Cumpra
a
exigência.
457.603
Rio, 25 de março de 1964
de invenção - Anote-se a transfe19 - Ronald Castelo,
Batubras S. A. Pavimentaão t
rência.
0-S0 Grape Co. N" 3s5.450
procemi.
RESTAURAÇÃO DE MARCA
transferelicia Revestimentos - na transferência Arquive-se
• Vicente Rosiello
do têrrno 458.337 - Cumpra a exiNe 465 830 - Laboratório Clima*
para seu nome do termo 122.087
N" 399.426 L. P. V. V. - privilégio de invenção - Anote-se a gência.
Sociedade Anônima --- Arquive-se o
Classe 1 - De Laboratório de Produ- transferência.
B. tubi s 5. A. P av:muuacão e praesso.
tos Qtt:MiCO S e Veterinários Vigor LiRevestrrientos
na
tronsferência
do
N°
506,113
- alracca instrumental
Roussel- Lidai - transferência pa- termo 458.338 - Cumpra a exigemmitada - Coneen a restauraçã o •
Técn:co Cientifico Limitada - Nada
ra seu nome dos termos 124.210 - eia
P9
há . que deferir em face do R:.
privilégio de invenção.
1NSIGNIA COMERCIAL
273.213.
Liga
Internacional
de
Prevenção
do
DEFERIDA
privilégio de inN.° 124.584,
COn;trutura Venutar
N' 533.983
Câncer Ginecológico - na transfevenção.
Limitada -- Nada há que deferir cri It
rência
do
termo
459.208
a-,
Cumpra
N" 347.993 - Otto Unindo do
N.° 124.819 - privilégio de inface do rr.. .291.371.
Classes 50, 8, 11, 21, 33, 39 venção - Anotem-se as transferên- a, exigência.
•.
••;', .
•
- Requerente Otto Augusto- de Lima
N' 552.711 - N. Corah (St. Mar.
Josauto Capetaria Comercial ,Ltda
cias.
Artigo-114
Companhia Limitadz,
- na retificação do nome no termo garet) Limited - Aguarde-se.
Sobenial Sociedade Anónima Bra- 463.989 - Cumpra a exigência.'
do Código.
Garage e Oficina :,1\1° 584.494
N° 106.211 - Sor/dota...mica - Clas- sileira de Engenharia Industrial Cia. Antartica Paulista , Indústria Tunel Novo Limitada - Arquive-se
se 25 e 33 - De Sondotécnii.'a Enge- pede para ser anotada no privilégio
o processo.
nharia de Solos Sociedade Anônima !- de invenção termo 148.817 - Ano- Brasileira de Bebidas a Conexos na
transferência
do
termo
464.128
N9 612.265 - Sociedade Brasileirà
Artigo 114 do Código. incluindo a te-se a %transferência.
- • Cumpra a exigência.
classe 25.
de Mineração Limitada
Aguarde-se,
Lanches Imperador Ltda. - trensN° 617.917 - Confecções Cheirei'
João Britavaldo Marcondes '
ferência
do
termn
458.641
titulo:
MARCAS INDEFERIDAS
Sociedade Anónima - Aguarde-se. Lanches imperador - Anote-sea transferência do termo 465.904 Cumpra a exigência.
N° 626.203 -- Sociedade Partcreto
N . 415.466 - La y er - Classe 6 transferenciai' ' a' •
Limitada
Nuarde-tte.
De l o . é Antonio Prospero Puoli.
Vilco S. , 1A. , • Produtos p Químicos
Máquinas e Moro Pelas Wallig
N° 626.535 - Casa Universal Tm.
N G 415.467
Bendix
Classe 6 - pede para ser anotada na marca S. A. -• transferência para seu no- portadora Carreira Filhos Limitada
- De losé Antonio Prospero Puo/i.
- Vilco termo 165.951 - a al- me dosa termos - 465.989 Aguarde-se.
N° 415.568 - Cristal - Classe 42 teração do nome ds titular - Anote- 465.991 - 465.990 o- . Cumpra a
Ns. 629.323
- De Armando ' Caetano Gomei,
629.324 - 629.323
se a alteração de nome.
exigência.
629.326
629
629.328 .a.

•-

N•

-
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PRORROGAÇÃO PE PROCESSOS
Ne 624.121 - nona - classe 2 -- - PRORROGAÇÃO DE • EXPRESSÃO
629.332 - Mercearias Nacionais So-I
Shell Brasil S.A. (Petróleo). DE PROPAGANDA
I N. 312.079 - Pronac - classe 16 Prorrogue-se o registro.
dei:Jane Anônima - Aguarce jse.
Cia.
Propac
Comércio
e
Indústria.
N.
624.123
Resitox
classe
2
N° o32.205-- Laboratório BrasileiN. 632.279 - Pegue Quatro Três
- Prorrogue-se o registro.
-Shell Brasil S . A . (Petróleo) - - classes 2 - 19 - 26 - 27 ro de ieiedicamentos - Limitada
N.
451.047
Emblemática
claeProrrogue-se
o
registro.
4j
28 - 32 - 37 - 38 - 39 -. 41 Aguaree-se,
se 36 - Huddersfield Fine Worsteds
624.187 - Arquivos Históricos 42 - 43 - 44 - 45 - . 46-47 .IV 632.281
Adeval Merece
Limitcd. - Prorrogue-se o fegistro. - N:
classe 32
Cia. Melhoramentos 48 - Supermercados Peg-Pag. Almeida - Aguarde-se.
I N. 483.189 - Brownie - classe de São
Prorrogue-se o registro.
Paulo
Indústrias
N° 632.342- - São Paulo Alpa,ga- 8 - Kodak Brasileira Comercio e - Prorrogue-se o registro. de Papel.
tas Sociedade Anónima. -- Aguarda . Indústria Ltda. - • Prorrogue-se o
PRORROGAÇÃO DE INSIGNIA
; registro.
N. 625.507 - "S. F." - classe 39
se.
COMERCIAL
Serrocchio & Ficarelli.
'ProrroCadoca N. 486.868 - Torlba - classes -gue-se
N° 632.366 . -Confecçes
o registro.
N. 623,152
• - Cobrasma - classes
16.- 19 . - 33 - 41 -43 ni 4
625.508 - "S. F."
cie Roupas Crianças Sociedade Anõ- classe 31 1 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 43•-•- Sociedade Hotel Toriba Ltda - T.Serrilho
Ficarelli.
_
-prorroene - Aguarde-se.
I.- Prcrrogue-se o registro per 2 pe7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 gue-se o registro.
N 9 632.392 - Aparelhos Elétritos rodos:
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 T. 628.366 - A Recreativa - clas- 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26
N. 489.719 - Antinevráleico UniAguarTonelux Sociedade Anônima
classe 3 - Bracco Novo- se 32 - José Cândido Rodrigues Bue- 27 - 28 - 29 - 30 --31 -- - 34-versai
de-se.
35 - 36 - ,37 - 38 - 46 - 41 -,
therápica Laboratórios S.A. - Pror- no. - Prorrogue-se o registro.
N" 632.533 -e. Corbeta irneWS
N. 628.421 - Helomar - cla-sse 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 ciedade Anônima Indústria e Comércio- rogue-se
o
registro.
N. 454.634 e - Printemps de Paris 41 - Oscar Luiz Osório Rheigatz. 48 - 49 - Companhia Brasileira de
de Couros - Aguarde-se.
- clasÉe 48 - Bourjois S.A. - -- Prorrogue-se o registro.
Material Ferroviário "Cobrasma"
•
T. 628.621 - Série Pedrinho - Prorrogue-se o registro. •
N° 324.041 --Afonso Denerlo - Prorrogue-se o registro.
AnaAnathildes Moreira Dimerlo
N. 536.858 - Twentieth Century classe 32 - Cia. Melhoramentos de
PRORROGAÇA0 DE FRASE
Indústria de Papel. tides l'errai Moreira - Adindo reis- Fox Corporaticn - classe 8 - Twen- São---Paulo
DE PROPAGANDA
raz Moreira "e- Arma Ferraz More,ra Veth Century-Pox Filmes Corpora- Prorrogue-se o registro. .
prorrague-se o registro.
Aloysio de_ Almeida 13ritto e Acae- tion.
N. 623,921 Baby classe 18 - N. 611.784-e Lojas Garbo Expie:iaFabrique Naeionale D'Armes de Guere são Máxima em Roupas
Gabriel Ha- NI: 546.340 - Pingo - classe 41
phina Moreira Britto
classe
Moinhos Unidos Brasil Mate S,A.
re. - Prorrogue-se o registro.
Amabilia Moreira Haber
ber
36 - Lojas Garbo Roupas S.A. Prorrogue-se .o registro.
N.
628.963
Cambridge
classe
Cumpra- a exigênc:a.
classe 21 24 - Companhia de Fumos Santa Prorrogue-se o registro,
N, 530.527 - Pinguei
N.- 612715 - Beba Saúde Bebendo
Cruz. - Prorrogue-se o registro.
N° 458.258 - Mar la Palmeira Ma- - Lanifício Sulriog,randense S.A.
Caracti - classes 42 e 43 - ComProl:eme-se o registro.
relli -• Cumpra a exigência. '
563.731 - Aminotionin - clas- N. 628.983 - Sal Cálcio --- classe panhia Cersejaria Moeu& - ProrCasa Rodrigues'-Pi= •seN:
N 9 554.828
3 Indústria Brasileira de Pro- 41 - Sal Cálcio S.A. - Prorrogue- rogue-se o registro.
N. 629.399 _ Seja Milionário Pelo
abeiro - Cumpra a exigência.
dutos Químicos S.A. - prorrogue-se se o registro.
;Vendome Limitada o registro.
N. 629.300 - Sulco - classe 8 - Menos à Noite - classe 40 - Ene
'N° 561,868
dústrias
- Raphael Musetti S.A. ProrroSilva Costa & Cia. Ltda.
umpra a exigência.
N. 598.705 - Metalrna - classe gue-se o registro. •
Prorrogue-se o registro.
^
N° 598.735 - Companhia Eletrôni- 21 - Metalúrgica Matarazzo S.A.
N. 629.353 - Milhozena --e . classe N. 616.421 - Curativo York Super
- Prorrogue-se o registro.
ca Celma .-- Cumpra a exigência.
41 _ Refinações de Milho Brazil. - Aderente - classe 10 - Inchistriaa
N.
604.780
Manucol
-classe
1
N° 599.293 Sigla Equipamentos
York S.A. Produtos Cirúrgicos, Alsenate Industries Lmited. - Prorrogue-se o registro.
Elétricos Limitada - e-umpre a exieee- -Prorrogue-se
N. 629.e66 - Camisaria União - Prorrogue-se o registro.
o registro.
. N. 631.999 - Clube do Livro Incia.
N. 607.014 - castor - classe 50 classe 36 - F. Póvoas & Cia,
fantil - classe 32 - Cia. MelhoraChocolate Laf Socie- -- Benedito SeverInce .- Prorrogue- Prorrogue-se o registro. .
N o 603,987
-o registro.
. N. 631,286 - L Sorbacel- - -classe mentos de São Paulo Indústrias de
dade Anônima - Cumpra a exigên- séN.
614.521 - Namorada - classe 10 - Dr. A. Wander S.A. - Pror- Papel. - Prorrogue-se o registro.
42 - Indústria de Bebidas Alves
Companhia Cerveja- Ramos Ltda, - Prorrogue-se o re- rogue-se o registro.
. , N° 606.503
PRORROGACAO DE NOME
-N. 631.357 - Universal Internaria Santista -- Cumpra a exigência. gistro.
• COMERCIAL
tional
classe
7
Universal
PieN° 607.690 - Instituto Quimiotetures Company Inc. - Prorrogue-se 'N. 668.320 --_ Companhia de Te-N.
618.750
Antoneatex
classe
repico Sociedade Anônima - Cumpra 40
Amedeo Paravich e Alejandro o registro.
cidos Paulista - Prorrogue-se o re•
Copaitich.
Prorrogue-se o registro.
a exigência.'
N. 632.213 - Coronel - classe.
gistro retificando-se e data pare
N.
619.831
Casa
Pátria
ciaste
N° 607.581 - Novical Fita. de Al- 36 - Waldemar • C. Pinto & Cia. 24 - São Paulo Alpargatas 5.. A. - 8-8-53.
Prorrogue-se o registro.
varenga -- Cumpra a exigência.
Ltda. - Prorrogue-se o registro
N. e16.386 - Mar-moraria Areal
632.261 - Chres.al - classe 1
N° 607.903 - Indústria Vinicola
N. 621.769 - -K. J." - classe 13 - N.Camille
Ltda. - Marmoraria Areal Ltda.
Alphonse
François
Buys.
- Prorrogue-se o registro.
Barabani Sociedade Anônima - Cum- - KcIlmar & Jourdan A.C. - Pror- - Prorrogue-se o registro,
rogue-se o registro com exclusão de N. 632.264 - Cinderella - classe
pra - a exigência.
lantejoulas.PRORROGAÇÃO DE TITULO
N° 608.550 - Tecelagem Santa
N. 621.792 - Victória - classe 41 - West Coast Growers And Pac- COMERCIAL
Constancia Sociedade Anônima -- 41- Comércio e Indústria H. Jor- kers Inc. - Prorrogue-se o registroN.
632.2e6
Vermute
Ramos
Pin•
dan
S.A.
Prorroeue-se
o
registro
Cumpra a exigência.
N. 566.681 - Pró Lar - classe 33
- classe. 42 - Adriano Ramos - Prolar Sociedade Anônima.
Ns .- 609.330 - 609.331 - 609.332 retificandei-se a data para 15-3-64. to
Pinto
&
Irmão.
Ltda.
ProrrogueN.
622.270
Guia
Hoteleiro
do
Prorrogue-se' O registro.
609.333 - 609.334 - 609.335 se
o
registro.
Brasil
-classe
32
Associação
N . 59 1 .416 - Leias Brasileiras de
609:336 .-- 609.337 Heraclito Le- Brasileira da Indústria de Hotéis. "Sys" - classe 41 Preço
N. 622.266
Limitado - classes 11 - 12
Compartia
Anonima
Toddy
VeneProrrogue-se
o
registro.
. 1is Leite - Cumpra as exigências.
- 15 - 17 -- 22 - 29,- 34
e
Califori
Companh
N o 623.689 N. 622.272 - Blue Nun Label - -zolana. -e- Prorrogue-se o registro.
38 - 39 - 43 - 48 49 nia de Investimento s - Cumpra a exi- H, Sichel sohne - classe 42 - H.
Lojas Brasileiras de Preço Limitado
N;
632.370
Piraja
classe
43• Sichel & Sons Limite& - Prorrogue- Fratelli Vita Indústria e Comércio S.A. - Prorrogue-se o registro.
gência. N o 624.385 -- Tecnigrafica Soeieda- se o registro.
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 608.658 - 'Pelaria Polo Norte
de Anônima - Cumpra a exigência.
N. 622.460 - H, T. - ciais° 11 - N. 632.446 - Gamanil - classe - classe 35 - Peleria Polo
Norte
Comércio
e
Indústria
H.
Torlay
3
RecordatiLaboratório
FarmaFruehauf' Corpora•
NI 628.369
Lida. - Prorrogue-se o registro. cológico
- Prorrogue-se o S.A. - Prorrogue-se o registro.
Cumpra a exigência. N. 613.936 - Vitrais Vasco da
tion
N. .822.972 - Ta! - classe 8 - registro.
•
N° 628.509 Vinhos Luiz Antu- Tomas Aquino Filho. e-- ProrrogueGama - classe 14 - Vitrais Vasco
N.
632.466
Hyalase
classe
3
Gama Ltda. - Prorrogue-se o renes Sociedade Anônima - Cumpra a se o registro.
- Benger's Limited. - Prorrogue-se da
gistro.
•
exigência.
23
N. 623.173 - Acetonex - ' classe o registro.
N
N o 628.801 - Enzo Raul Battesini 1 - Demétrio Peres itz Cia. Ltda. - Vitalox - classe 41 N. 622.161 - Casa Galliano Prorrovue-se p registro.
a exigência.
- Frigorifico Armour do Brasil S.A. classes 14 - 16 - 33 - A. °anule)
. - Cumpra
& Cia.
Prorrogue-se o registro.
N° 629.264 Comptroller Serviços N. 623.613 - Anamaria - classe - Prorrogue-se o registro.
Técnicos de Administração Limitada - 36 - Bertini & Cia. - Prorrogue-se
•
N.
624.358
7 de Abril
o registro.
PRORROGAÇAO DE SINAL DE - classes 25 e 33Galeria
Cumpra a exigência.
- Galeria de Arte
N. 623.750 - Kem - classe 1 PROPAGANDA
7 de Abril , Ltda. - , Prorrogue-se o
N9 629.360 - Lanvin Sociedade The Sherwin Williams Company. •
registro.
Anônima (Trade Marks) - Cumpra a Prorrogue-se o registro retificandoN. 611.381 - "AB", - classes:
se a data para 8-8-54 e com averba- 1 - 5 - - 8 - 11 - 15 - 8 - - N. 626.453 )- Casa das Válvulas
exigência
Lancellottl - ção do contrato de exploração supra. 33 - Augusto Baseai-1. - Prorrogue- - classes 8 e 33 - A. de Souza, &
N° 629.367 - Miguel
Tavares Ltda. - Prorrogue-se o
N. 623.751
Kromik - classe 1 se o registro.
Cumpra a exigência.
N. 626.778 - Que Pedaço! Chur- registro.
N. 629.884 - De Faria & C13. - The Sherwin Williams CoraeanY•
- Prorrogue-se o registro retifican- rascaria Gaúcha, o Melhor Churros- N. 632.201 - Bar e Restaurante
Ltda. - Cumpra a exigência. N. 632.517 - Manufatura de Pro- do-se a data para 16-9-54 e com co - classes 41 - 42 - 43 - Hungria - classes 41 - 42 - 43
dutos King Ltda. - Cumpra a exi- averbação do contrato de exploração Churrascaria Gaúcha Ltda. - Pror- -*°' Cia. Antárctica. Paulista. - Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
supra.
gência.
624.120 -- Coniva - classe 4 N. 628.940 - Emblemático com N. 632.202 - Bar e Restaurante
Ns. 632.530 - 632.531 .-- e e32.534 - N.
Shell Bra ali S.A. (Petróleo). - figura de boneco pintado - classe Moreninha - classes 41 - 42
Corbetta Lenãos S.A. iÍó5tn1a
o registro' como marca 1 - Companhia Nitro Química Brae Comércio de Couros. - 'Cumpra Prorrogue-se
43 - Cia. Antárctica Paulista. genérica.
sileira,
Prorrogue-se o registro. Prorrogue-se o registro.
as exigência&
•

,
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EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E I
SEÇÕES REPUBLICADO POR TE- !
REM SAIDO COM INCORREÇÕES
•
Rio, 25 de março de _1964
Notificação
Nma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo-, 14 da Lei
número . 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer
a este 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 do Código da
Propriedade ,Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
Termos:
N9 259.196 - Le Acbronze TLC

• Classe 6 - De Talleresi MecaninRos de Precision Narciso Borja Sociedade Anônima Sem direito ao uso
da pa:avra Leadbronze.
Classe 1
N" 407.495 .-- Kerful
De Clayton Manufacturing Company.
A Poderosa - Classe
N" 420.740
De Depósito de Materiais para
30
Fundição A Poderosa Limitada.
N" 427.730 - Royex -• Classe 50
- De Royex Administradora de
Seguros Limitada.
N" 437.258 - Beija Tria ga S. M.
E.. C. Classe 41 - De Saloia
Mario Cs Companhia.
Classe 42
W 442.045 - a Cariuna
• De Hyldeu Renault dos Santos Figueiredo.

DIÁRIO OF;CIAL (Seção III)
Sociedade Agropecuária Campo Redon- racterizado por se formar de ciretdos
do - Artigo 109 número 2 do Có- eora números neles desenhados, e com
digo.
uma prolongação; presas em um parafuso ou rebite, juntamente com uma
TITaILO DE EàTABELF.CIMENTO palheta para propaganda da casa ou
DEFERIDOS
firma comercial.
Total de Z pontos. _
N° 445.500 -- Fabranaço Classes 5 e 11 •rn De Fabranaço Indústria
e Comércio Limitada - Artigo 117
. TERMO N.° 142,146
número .1 do Código.
_
N° 445.680
Conjunto Residencial
16 de agasto de 1962
Andradas - Classe 33 De Social
• e
Sociedade Anónima Sociedade ComerNome: Iolando • Moia - São Paucial Industrial Administradora-e Loca- lo.
dora - Artigo 117 número 4 do' CóEndereço: Rua' Barão de Repetidigo.
ninga, 88 - 10.0 andar -- Capital
Invento: Um neivo leque marcador
. EXIGÉNCIAS
de preço.
Classificação: • - Modela indusTermos:
trial.
N°. 400.073 -- Indústria e ComérCio
Cristofani Limitada -- Preste esclarecimentos.
N9 422.660
Química Tupan Sociedade Anônima
Cumpra a exigência.
N° 444.472 - Promanas - Classe
4 - De Promidas Brasil Sociedade
Anônima - Assistência Sondagem Indústria e Comércio -• Cumpra a exigência.
f7..7
55.1
'Confecções Amora
N° 461.288
Limitada - Cumpra a exigência.
Antonio Vecchi •-•
N° 405.218
1.° - Um navo leque marcador de
Cumpra a exigência.
preço, caracterizado por se formar
de abas com números nelas' desenha. DIVERSOS
dos, presas na parte inferior por um
N° 452.502,- Antonio Martins Fa- parafuso ou rebite, juntamente com
uma palheta para propaganda ()a firdiga Filho - Arquive-se.
N° 405.156 - Equipamentos Clark ma ou casa comercial e um alfinete
Piratininga Sociedade Anónima -- para fixar o indicador. - Total de
2 pontos.,
.
Aguarde-se. ,
W 405.157 - Equipamentos Clark
Piratininga SoCiedade Anônima -TERMO NP 142.147
Aguarde - se,
N° 405.158 Equipamentos Clark
16 de agesto de 1962
Piratininga Sociedade Anônima Aguarde-se.
Nome: Iolando Aloja - São PauN° 401.050 - Liar Walter.' Noguei- lo.
ra e Osias Cabral Rangel - AguarEndereço: Rua Barão de Itapetide-se.
.
ninga n." 88, 10.° andar - Capital.
N° 442.581 - Montex Montanhesa
Invento: Nevo leque artístico para
Textil Industrial, Sociedade Anônima marcação
e variação de preços.
- Aguarde-se.
Classificação - Modelo Industrial.
N° ;145.025 Marstur Agência de
Passagens, Cambio e Turismo Limitada - Aguarde-se.
• N° 423.779 -.- Indústrias MetalúrArquive-se.
gicas Rocco Limitada

N g 444.087 - Ciência Revista de
Divulgação Cientifica • e Tecnologica
Classe 32 - De Zinografica Editora
Limitada.
A .M.D.O. - ClasN° 444.606
De Amdo Importadora e Exse 38
Com exclusão
portadora Limitada
de Guardanapos e papel mata-borrão.
Classe 8
N° 445.016 - Teclin
- De Teclin - Interruptores Elétricos Limitada.
Classe 40
N" 445.026 - Larphin
--D Mario Rodrigo.
N° 445.055 - Marivan .-- Classe
46 - De Rhein Chemie Sociedade de
Produtos Quiraicos Alemães Limitada.
Tu - Classe 32 aa
N° 455.279
Privilégio d.'
De Editora Abril Limitada.
Invençlo
Orfran -• Classe 28
. _N 9 445.492
Orlando Rodrigues -• Com exTERMO N 9 142.145
clusão de toalhas.
De 16 de agôsto de 1962
N° • 445.571 a- Cavi Classe 40
- De Paulo Roberto Barbosa de Cam- Nome: Iolando Aloia - São Paupos.
lo.
N° 445.598 - .0104» - Classe 23 Endereço: Rua Barão de ItapetiDe Companhia Nacional de Ve- ninga, 88, 10° andar - Capital.
ludos.
Invento: Um novo leque artistico
N° 445.659 -- União - Classe 50
marcação e variação de preços.
- De Pedreira União Limitada Na para
Class'ficacão: Modelo Industrial.
classe 4.
N" 445.667 - Valor - Clane 8
- De EleCtro Comando Limitada
Substituindo a expressão benjamin por
tomada de corrente multipla.
N" 445.844 -Avecrem -- Classe
19 -- De Sopal Sociedade de Produtos A l iment'cios Limitada. •

f
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1.0 - "Original modelo de prendedor puxador para gravatas", caracteriza-se por constituir-es duma chapa

laminar (1) metálica ou noutro material adequado, dourada ou noutra
tona/idade, a qual é recurvada, de
maneira a ter feitio trapezóide, com
vão interno pelo qual é passIvel de
ajustar-se os ramos do cordão da gravata, e na superfície externa de sua
parede tem gravada em baixo ou alto.
relevo ou afixada por qualquer pro.
cesso, , ornamento em formato de duaa
Molhas peninerveas (2), em "V", em
cuja região de junção do pecíolo tem
incrustada uma pedra preciosa ou semi-preciosa (3); ambas as extremidades do cordão convencional (4)
constitutivo da gravata, são guarnecidas com ornamento em forma de
cordão metálico em espiral (3), que
diminui progressiva e harmoniosamente de diâmetro, compondo um terminal cônico. - Total de 2 pontos.

TERMO N.° 142.291 •
Depositada em: 21 de ejeto
1962. •

de

Requerente: Fábrica de Lustre*
Orei Ltda. - São Paulo.
Titulo: "Armário para quarto de

banho". - Modelo industrial.
ReivindicaOre

- Nevo leque artístico para
marcação e variação de preços, caracterizado por . se formar de estrelas
com números nelas desenhados e com
uma prolongação, presas em um parafuso ou rebite, juntarnãnte com
uma semi-lua para propaganda da
1.0 _... "Armário pare quarto de
firma ou casa comercial. - Total banho":. caracterizado pelo fato de
de 2 pontos.
que o corpo paralelepipédico do
mesmo ser dotado de uni ressalto
, prismático superior, com face anteTERMO N.° 142.269
rior inclinada para trás e para baixo,
face esse conformada por placa de
Depositada em: 21 de agasto de material finco ou semitransparente,
1962) - (Modelo industrial).
estando abaixo da mesma disposta
Requerente: Oswaldo Arias Garcia porta espelhado, a qual é ladeada
por superfícies igualmente espelhade Zufiica - (São Paulo).
TOME COMERCIAL DEFERIDO
• Ititá
Pontos característicos de: "Origi- das, mie conformam diedros com a
-N° 422.957 - Sociedade Agrope- 1°) Um novo leque artístico para nal modelo de prendedor puxador referida porta. - Total de 2 pontoe.
tuária Campo Redondo - Requerente: marcação e vçriação de preços, ca- para gravatas":

•
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gadas entre si, pela própria lâmina,
tendo as faces pintadas em cOres dife21 de agesto 'de 1962
rentes, de modo a produzir uma 1mpresso Ineninosa. com o movimento de
Requerente: Menedito Roque dos rotação da lâmina.
Santos — Paraná.
Título: Nova configuração externa
TERMO N9 147.251
de pé para mesas de Aro de futebol.
-- Modelo inchntrial.
28 de fevereiro de 1963
'TERMO N.° 142.303

Requerente — Companhia Fábrica
de Botões e Arteattos de Metal. —
Estado da Guanabara.
Titulo — Nevo modelo de chave.
— Modelo Industrial.

Abril de 1:64

TERMO Na 95.206

ças distintas que se entrosam e se jus.
' tapõena peças essas constituídas, a pra
25 de junho de 1957
incita ou principal, de uma placa isase,
I onde pelos meios usuais e adequados
Requerente — Jesus de Los Angeles
' é fixada uma pequena barra alça, onZapata Farina..— São Paulo.
de por intromissão penetra o dispasiTitulo — Um naavo modelo de li. , tivo trinco, imobilizando-se por .nteta
diário portátil. — Modelo de Utili- médio de duas pequenas projeções ou
dade.
bastes, a gsaza de aaquenas asaç, que
se articulam e se abrem após rasar
pela barra alça. (Total de 3 poatos).
TERMO N° 95.207
25 de junho . de 1957
.
4.1. A ••n

I.° — Nova configuração externa
de pé para mesas de jago de futebol, caracterizada pelo fato de comprender uma estrutura de suporte de
formato paralelepipédico mijas porções centrais ou medianas das bordas
inferiores recortadas ou recessadas
trapezoidalmente para formar assim
DOS quatro cantos inferiores da estrutura de suporte pequenos pés que
constituem na quatro ponto"' de apoio
da ~numa. — Total de 3 pomos.

19 — Um nôvo modelo de fichário
portátil, caracterizado pelo fato de
conter na parte lateral direita, uma
alavanca presa ao eixo central do Min,
-bor, com o obetivo de fixar o movi;
mento -rotativo na posição que se' desejar. (Total de 3 pontos).

TERMO N a 144.3.13

TERMO N5• 142.414
l u — Ntiivo modelo de chave, caracterizado por ser confecionada de uma
só chapa de formato trapezoidal
tronco cónica, vaz-ad ar prensada eia
Requerente — Pietrantatnio
locais adrede e adequadamente escoco.
lhidos, de modo a permitir um aumento
Titulo — "Nova e original configu- de resistênvla de utensílio em relação
ração ornamental aplicada a antenas à sua finalidade. (Total de 3 pontos).
multipliciirecionais para recptores de televisão". — Reivindicações.
••••n••••n....•••n.....
19 — Nvoa e original configuração
omanieutai . aplicada a antenas multi.
plidirecionais para recptores de televisão", caracterizada pelo fato de ser
formada por caixa paralelepipédica, pro
vida lateral e inferiormente de aberturas pelas quais, penetram os suportes
de hastes telescópicas retilineas, assim
como as extremidades de arcos, dispostos segundo meridianos, estando dispostos centrahnente. Pta face superior
da caixa,- bato, que percorre escala. (Total de 2.pontos).
Depositado em: 27 de agsisto de
1962.

Jesus de Los Angeka
Requerente
Zapata Farina. — São Paulo.
Titulo — Aperfeiçoamento em telha"
rio rotativo do tipo horizontal.
vilégio de invenção.
Is — 'Aperfeiçoamento em fichário
rotativo do tipo horizontal". em as
fichas são colocadas em depasitos
anlares, caracterizado pelo fato d(
conter, dispostos ao largo da perderia,
pequenos pinos destinados a subdividirem os setóres internos, mantendo as
fichas em posição vertical. (Total Sc
5 pontos).

5 de novembro de 1962
Requerente — Companhia Fábrica de
Botões e Artefatos de Metal. — Estado da Guanabara.
Título
Fêcho de segurança.
Modelo Industrial.
•

TERMO ' N9 95.497
ti de julho de 1957'

Requerente — Indóstria e Comercie
Giroflex Brasil Ltda. — São Paulo.
Titulo — Aperfeiçoamentos em ca•
deiras ajustáveis e giratórias. — Privilégio de invenção.
Aperfeiçoamentos em cadeiras
Fèch° de segurança, caracte- ajustáveis e Sratórias, cauterizados
19
rizado por ser constituído de duas pe- pelo fato do enoasto da cadeira ter altura regulável por meio de um pino
ANANNAAA.A.A.
que fixa o dito encósto à uma bana
ou lâmina flexível, ao longo da gnal,
o encesto pode ser livremente deslocado. (Total de 4 pontos).

LEI ORGÂNICA

TMO Na '104 ,i)35
7 de junho de 1958

REGULAMENTO GERAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL,

TERMO N° 142.814'
De 10 de setembro de 1962
Requerente — Maria Sobwenker.
Joinville., no Estado de Santa Catarina.
Pontos caracier. “Naivo enfeite para pinheiros de natal". — Denho Industrial.

E LEGISLAÇA0 POSTERIOR
DIVULGACÃO N. $38
2.* adi4o

Requerente -a Afonso de Angelis —
São Paulo. Titulo — Nevo tipo de máscara de
eqüinos e animais em geral. — Priv!.
kW° de Invenção.
Reivindicações
1° — Mivo tipo de másicara pane
eqüinos e anueaas em gerai, caracterizado por ter tnn conjunto de tubos,
os quais fazem junção entre si, atreve*
de um segundo tubo em triângulo o
qual proporciona a circulação do iajetaniento do oligênio nas narinas do
animal. (Total de 2 pontos).
TERMO Ne 104.246

Preço: Cr$ 280,00

5 de .24gõsto de 1958

A VENDA:

Seçito de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência I: Ministério cta Fazendall'•
Atende-se a pedidos pelo ,Serviço de Reembblso ., Postal
Caracteriza-se o desenho industrial.
pelo formato da lâmina em hélices /I-

Requerente — 'Weide Diraz Oramond — Estado da Guanabara.
Relatórici descritivo da invenção de:
-Um nõvo dispositivo espalhador de
cêra e solvente" para que pretende
"Privilégio de invenção" Weide Diniz
Drumond.. brasileiro, estabelecido nesta
Cidade. — Privilégio de invenção.
,

Pontos Caracteristioos

19 — Uni nxivo dispositivo espalhador ele cêra e solventes, caracterizado

Quinta-feira 2

pelo fato de que compreende dois ele-.
mentos bálticos, o ,espalhador de Cata
On solventes plenariamente ditos e ia
remate distribuidor do fluido pelo cepalhador, sendo o referido espalhador
compreendido por uma caixa de formaparalelepinecilco
to substancialmente
cuja parte superior fechada. recebe
fixada de modo adequado ama manga
tubular angular para a montagem de
um cabo de operação, sendo-a face inferior da dita caixa aberta para receber um suporte de feltros ou parte aplicedera do fluido a usar, sendo o eito
porta-feltros etaca•xado dentro da referida caixa paralelepipédica com um
dos feltros en , aixado dentro da referida caixa paralelepipédica zum um
dos feltros para fura logo a segu,r a
extremeeade inferior da referida caixa,
estando o suporte de feltros previsto
com um Pego de molda laterais arqueafi;:triam o referido suporte de
das
feltros na caixa do aplicaclor pelo seu
engste em ranhuras ou sulcos periférica% formados nas paredes da dita caixa. ISegurnose os pontos de 2 a
10).

TERMO N'' 108.276
30 de janeiro de 1959
Requereme Pittsburgh Corning
Corporation — Estados Unidos da
América.
Titulo — Processo de preparação de
,silica celulacia. - Privilégio de invenção.
is — Um processo para preparar
sílica celulada, caracterizado porque sílica finamente moida e agente celulante carbonifero finamente dividido, são
aquecidos em um molde feito de carbono ou grafite e fundidos sob a forma
de uma silica celulacla que não adere
a um revestimento de nitrato de boro
impregnado no molde. (Total de 10
pontosl .

l'ERNIO Ne 110.54e
De 21 cie maio de 1959
Requerente -- Sim/tens Halske Ptktienuesellschaft. firma alemã.
Pontos característicos de: "Esquema
de circuitamento para instalações telefônicas com seletores automáticos.
(Privilégio de invenção).
1° — Esmsema -de circuto para instalações telefônicas, com seletores automáticos, nas quais, urna vez estabelecida a ligação com uma estação desejada, porém ocupada, é iniciado o estado de espera, mediante estações preferenciais, apes o que o fone da estação chamadora pode ser recolocado no
gancho, caracterizado pelo fato de que,
junto ao dispositivo de espera, na extremidade de partida ou chatnadora, da
senda de comunicação, é provido um
recptor de sinais na freqüência de som.
o qual, mediante recepção de um sinal
na freqüencia de som, característico
do estado d , ' . ocupado d @estarão pedida. C:1I1F::o cancelarnento do estado
de eçpern (Urn total dc 24) pontos)

DIA41:210

OFICIAL (Seção lu)

Abril de 1964 1047

tendo: superfícies contatantes de aos ditos braços da lança, com a scorrediça, urna fenda da recalque de ualidada da suprir precipitação it
10 de julho do 1959
falhas adjacentes às ditas superfí- área varrida pelos ditos braços de
cies de corrediça no lado afeatado do lança. — Total de 21 pontos.
Requerente: Wilmot•Breeden Limi- suprimento de plástico, e meios para
ted — Inglaterra.
recalcar nervuras ou cordões abrindo
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou para dentro de dita parede de fenda
TERMO N.9 113.610
relativos a dispositivos de ligação de- para recalcar nervuras ou cordões inDe 25 de seteml.ro de 1959
sengatáveis. — Privilégio de Inven- tegralmente com as Milhas, ficando
ção.
providenciados meios para transmitir
Depositante: Siernens Schuckerts
1. 0 — Um dispositivo de ligação um movimento relativo entre os memdesengatável. caracterizado pelo fato bros, levando matrizes quando mon- werke Aktienselischaft, estabelecida em
de compreender duas peças entre aa tados no aparelho ou máquina de re- Erlangen. Alemanha.
Pontos caracteristicos de. aProcesso
quais um movimento detranslezáo e calque nressionado — Total do 18
de operar conversores de corrente coangular ocorre durante a operação de pontos
mandados por grade ou zitnilaresn (Priengatamento e um órgão que á desvilégio de .Invenção).
locado como resultado do citado moTÊ.RMO N.° 113.267
vimento relativo de translação, inde1.9 ) Processo de operar coavei-:ores
pendentemente de engajamento de
de corrente comandados por grade. es15 de setembro de 1959
contato das peças. para causar o repecialmente para a alimentação de ac:cm
ferido movimento angular relativo.
namentos regulados de motor, carac'eRequerente: Compagnie de Pont- rizado pelo fato que o controle por
mede Pelo q ual as Peças são conduzilorança,
grade é limitado a dois valores
das a uma posição de acoplamento a-Mousson
relativo - - Total de 21 pontos.
Titulo: Junção aperfeiçoada entre Ihidcs do àngulo de ignição, ali na
elementos de canalização. — Privi- zona do conversor e outro no /melonomeie° do inversor e que, por ss .0
, légio de Invenção
de um regulador eletrônico, preecaTÈRmo N.° 111.756
isente sem inércia, se produz com cada
Junção
niinda
enire
dois
go
7 de abril de 1959
elementos de canalização de matéria mudança de sinal da variação de res
plástica ripida. caracterizada psique guiar:em. urna mudansa brusca da aosição de ignição desde um vaio, de
Requerente : Moises Dorfman
comporta. em combinação coai dois Ousak
até ao outro, e inventariante.
Paraná.
encaixes dispostos nas extremidades — Um total de 4 pontos.
Título: Návo tipo de poltrona re- adjacentes dos dois elementos de canalização a reunir, um meio elástico
clinavel — Modelo de utilidade.
1.0 — Um nkivo tipo de poltrona de contragem e vedação alojado em
TERMO N. 113.723
declinável, no qual o assento e o en- parte no encaixe de um doe elemento.
e
em
parte
no
encaixa
adjacnte
e:Sato são uma única peça que toma
De 28 de setembro de 1959
as posições reclinada e não reclina- do outro elemento e u mellspositivo
Depositante: Siemens
Halske Akda, sena auxílio de sistema de ferru- de aperto para apertar este meio elás- tiengesellschaft — Berlim e Munique
tico entre os dois elementos de ca- — Alemanha.
gens — Total de 7 pontos.
nalização. este dispozitir de aperto
Pontos caracteristicset: Proceeo ;ara
consistindo, por um /iido, em dois fabricar condensadores ou outrc,s eleTERMO N.° 112.721
aneis fixados em translação sôbre
mentos de construção: instalados em
extremidades dos elementos de cana- um estôjo metálico com fecho frontal
21 de agosto de 1959
lização e. pelo outro lado, em dois (privilégio de invenção).
órgãos simétricos de aperto, cada um
Requerente: tn-Zie Tchau — )341- dèles estando articulado sare o anelgica.
TERMO N.° 114.360
de uns dos elementos da canalização,
Titulo: Dispositivo para introduzir enganchado sObre o anel do outro
De 29 de outubro de 1959
em fôrma metalúrgicos substâncias elementa de canalização e acionado
que intervem no tratamento de me- por uma alavanca do tipo de jielheiRequerente: Frederick Davison
ra de transposição de ponto morto.
tais, e processo de metais.
twright — União Sul Africana.
—
Total
de
7
pontos
vil ágio de Invenção.
Titulo: Processo de fazer um cubo
Pontos caracteristi-ros
de roda ou similar em um elemento de
Privilégio de Invenç' .
chapa.
TERMO N.° 113.525
1.0 — Dispositivo para introduzir
em fOrnos metalúrgicos substâncias
1.Q ) Uni processo para produzir um
da 24.9.1959
que intervem no tratamento de meencaixe, cubo ou similor em um eletais em fusão, caracterizado pelo fato
mento de chapa. caracterizado pelo tato
Reg W. R. Ames Compota
de compreender, além de uma conde incluir as tapas de introd:.. o
duta principal arrefecida por água, e Estados Unidos da América .
elemento de chapa entre uma pluraliservindo para a injeção 4e gases, nuamada; de chapa, de ny,do
Titulo: Irrigador de lança.
Pri- dade
ma conduta auxiliar arrefecida por vilégio de Invenção
a formar uma camada composta ao
.ma resl ião ou de o encaixe,
longo
água. que serve para a adição de
1.° — Irrigador de lança, consti- cubo au
deve ser formado: e
substâncias em pó, liquidas ou gasoC",:07.41(1. n ccmposta, em uma
sas, apropriadas para a afinagem ou tuindo um sistema de distribuição de dr fOiTI1T;
elemenas
para a formação de ligas. — Total água do tipo de lança rotativa, des- direçaen transversal ao
tinado a provar uma precipitação chapa.
de formar um en.—xe,
de 16 pontos.
substancialmente unifo ore por uma cubo de •otia ou similar, tendo uma na.
grande área, sob as :ais variadas rede l aminani• — Total de 18 'lencondições de vento, e apresentando tos.
TÊRMO N.° 113.246
um mestre vertical, Oco, condutor de
água e rotativo, montado em uma ar14 de setembro de 1959
ile.RNIO N.° 115.638
mação braços de lança condutores de
Requerente: Plastic Tectile Acces- água projetando-se a partir do refeDe 16 :k dezembro de 1959
rido mastro e saídas fixas nas extregorilas Limited
Inglaterra.
Título: Aperfeiçoamento em ou re- midades dos ditos braços de lança.
National Leal, Company — Estados
ferentes a material plástico com ner- caracterizado pela combinação do
conjunto acima com: saídas variáveis Unidos da América.
vuras — Privilegio de Invenção.
Titulo: Proce.sso de prosluzir uma
1.° — Meios para recalcar plásti- ominares, adicionadas aos referidos
co para recalcar falhas tubulares ou braços de lança, com a finalidade de fundição H-metálica e artigo Mc replanas nervuradas, caracterizados pelo proporcionar precipitação intermiten- sultante. (Priv, Inv.).
fato que eles compreendem um par te numa área predeterminada duran1.9 ) O processo para produzir uma
de membros carregando matrizes te urna . parte de cada revolução da fundição bonsetálica carcaterizado por
montáveis para um movimento rela- lança; saídas de propulsão situadas formar um forro metálico de um mativo transversalmente para com o em cada braço de lança, para fazer teria' cada uma superfície rugoso irsentido do recalque no aparelho ou girar o mastro com velocidades an- regular: intinoszir o forro numa camáquinas adaptado para alimentar gular constante, sob condições de vidade de ccouilha de da tnáçana
pláatico pressão
aob
para o mesmo e vento variadas; e subiancas afixadas fundição etil concluam; introduzir, era
TÉRMO N.° 111.662
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eeguida, urna cavidade de coquilha, sob

lata presão, um metal fundido diferente,
/orçando o citado metal fundido pa:a
dentro das irregularidades da supesfície
do .citado forro; e esfriar o citado metal fundido de modo que o metal contido dentro dos citados itersticios se
solidifique e prenda os - dois metais entre si; sendi o ponto de fusão do forre
metálico seperior ao do metal fundido
em coejuilha. Seguem-se os pontos
de as- 2 a 8.

• TERMO N.° 116.529
De 27 de janeiro de 1.'.30

Requerente: Waldorf S.A. Lavanderia e Tinturaria — São Paulo.
Título: Novo Cabide -- Privilégio
de Invenção.
1.°) Novo cabide, caracterizado por
compreender inicialmente um gancho
de suspensão, feito em fio duplo de
arame ou similar, que se continua em
seus extremos abrindo-se em dois ramos igualmente inclinados, com pontas
- TERMO N.° 115.715
terminais dobradas e voltadas uma para
a outra, nas quais se encaixa, por fu•
18 de dezembro de 1959
ros axiais extremos, uma travessa suRequerente: Mário Pereira de Cam- porte, feita em madeira ou equivalente,
e com secção circular. Total de 2
po, — Paraná.
pontos.
Titulo: Conjunto luminoso de para
'n•
a
a
progapa
propaganda e decoração — Aocielo de
•
Utiidade.
•
TERMO N. 116.5-16
1.°) Conjunto luminoso para propa27 de janeiro de 1960
ganda e decoração>, constituido de
uma caixa de qualquer formato ou maRequereste; Enrico Bucci
Paraná
terial, com um visor de vidro ou maTítulo: Novo elemento para pro:onterial plástico e caracterizado por pos- gar a vida do sabonetw. — Modelo
suir no seu interior unia haste de sus- de Utilidade.
tentação ou suporte, em cujo tope se
encontra um bloco furado para coloca- . 1.°) Novo elemento para prolongar
ção de uma agulha . de toca discos ou a vida do sabonete caracterizado por
se
- no interior do sabonete, quanoutra qualquer apropriada, afixada por do inserir
de sua fabricação, tan elemento sómeio de parafuso. — Total de 4 ?OU-, lido,
não flexível com a forma le um
tos.
retângulo de cantos levemente redondados e espessura maior no centro sendo
as suas duas faces providas de pequenas saliências ou rugcsidades, e a sua
TERMO N. 9 116.369
dimenseso mais ou menos 1/3 do sabonete l'irgem: -- Total de 2 pontos.
21 de janeiro de 1960

.d

Requerente; A6ra1 Nassi 8 Cia.
Ltda. — São Paulo.
Título: Um novo modelo de preservativo higiênico -7 Privilégio de Invenção.
1.9 ) Um divo modelo de preservativo higiénico, caracterizado por ser
constituído por um env6lucro de borracha, quando insuflado no formato aproximado de uma pera, tendo entretanto
numa das extremidades fechada um
bico e, na outra extremidade unia
tura circular, guarnecida por um aro
do mesmo material enrijecido, :-.-- Total de 2 pontos.

TERMO N.° 116.386

Abril de 164.

TERMO N.° 116.611
.1 de fevereiro de 1960
Requerente; Produtos de
borracha
lndice Ltda. — São Paulo.
Titulo: NU° processo de fabricação de -base para bonecos, que se mantém sempre na vertical — Privilégio de
Invenção.
1.°) eNôvo processo de fabricaçâo
de base para bonecos, que se manténs
sempre na vertical>, caracterizado por
ser o contrapêso retido e compactado
dentro de um saco formado por Min
tronco de cilindro costurado na sua
base inferior a uma área circular que
tem_ como centro a extremidade inferior
d„, eixo do tronco de cilindro e :maio
diâmetro- mais ou menos o dóbro do
diâmetro do referido tronco de cilindro que, fechado por amarramento na
parte superior toma o aspecto de saco.
— Total de 3 pontos.
TERMO N.° 116.637
1 de fevereiro de 1960
Requerente: 4ISocipla — Sociedide
Industriar de Plásticos Limitada — São
Paulo.
Titulo: Um divo tipo de utensílio
para a pincelagem da garganta.. —
Modelo de Utilidade. - .
1.°) Um nevo tipo de utensílio para
a pincelagem da garganta, caracterizado por uma luva de formato canaalongada, adaptada por seu
orifício central, e com justeza, num pedaço de arame de aço inoxidável, aluapropriado,
mínio ou outro material

TERMO N.° 116.836
De 9 de fevereiro de 1960
Requerente: Nadou Company, 'MN
ma norte-.:mericana.
Pontos • característicos de:
(Folhe
aperfeiçoada de ' revestimento a td
flexivels (Privilégio de Invenção)
1.°) rôlha • flexível de reve;;mento
abrasivo, caracterizada por compteeader: um membro - base flexivel; uma ca.
:nada de grãos, abrasivos, ligados te dite
base por um primeiro adesivo aglutinante; uma segunda camada de um
adesivo aglutinante, cujo segundo ade n
sivo aglutinante consiste essencialmente
numa • mistura solidificada de (1) uma
resina -amino-catalizada de fenol - for.
inaldeido no estado liquido, e (2) 10
a 25%, baseado no total de sólidos do
adesivo', de um produto da condensação de óxido etilenico e de uma base
hidrófoba, formada poor sua vez pela
condensação de óxido propilenico c de
glicol propilênico, tendo um pêso
lecular compreendido entre 2.000 e
3.000, sendo que o peso molecular da
unidade da base hidrófoba está compreendido entre 1.200 e 2.253, enquanto o teor em óxi-etileno do pra-.
deto da reação varia entre 10 a
em peso. do total dos reagentes,
total de • 4 pontos.
TERIv10 N.° 116.814

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL
DIVULGAÇA0 ng 559
-.,(11° Edição — tamanho pequeno)

22 de janeiro de 1960
Requerente: Egyesult de Acido Benzi:3Jc° e processos para produzi-lo —
Hungria.
Titulo: derivados de- ácido benzoico
e processos para prodaii-los. — Privilégio de Invenção.
1.1 Processei, para preparação de
derivados de amida de ácido . benzoizo.
temia efeito tranquiliznte. ou atarco,
cara terizado pelo fato de feagir-se: um
á :ido bencOico 'que tera no anel benzémico 2 ou 3 grupos metoxila, ou una
derivado de &ácido benzolco capaz de
formar amida de ácido, tal como halogeneto, éster ou azída; com uma mina
secun(lária. na qual o grupo NH Zmii
membro de um anel, ou o referido grupo NN é um membro de uma cadeia
aberta e o - fechamento do anel é efetuado poste, iormente — Total de 5
pontos.

cuja extremidade. , voltada para a boca
carapanular da luva, é virada em for-,
ma de ell> inclinado, ou não, e extremidade oposta é dobrada em forma
de olhai com função de cabo. — Total de 2 pontos.

9 de fevereiro de 1960
• Requerente: Cacio de Oliveira Nein.)
São Paula.
-Titulo: Protetora para R epo.i .sa e
Sono — Modelo de Utilidade
1.°) eMáscara Protetora para repouso
e sono), constituiria de placa aproximadamente eliptica, dotada de debrum macio em teida a periferia, caracterizada
pelo fato de não 'ser vasada, na :regu"na
correspondente aos olhos, sendo • que,
pela face interna, pela " reentrância correspondente ao nariz, se encontra disposto' coxim de material flexivel dpropriado. — Total de 2 pontos.
TERMO N.° 116.962

Jf

PREÇO; Cr$ 150,00

VENDAt
Na Guanabara

/Seção de Vendas: Av. Rodriguei Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos - pelo Serviço de Reemb6lso Postal
Em Brasilia
Na Sede do D.I.N.
Toáring Club do Brasil: 39 Pavimento da Estação Rodoviária

11 de fevereiro AC 1960
Requerente: Industrias Nunlio Brl
-gulioS.A—ãPa,
Título: N.Svo Brinquedo
Prsvi1égià, de Invenção.
> 1.°) Nevo brinquedo, repreientoti
de um foguete enterplanetário, caracterizado por compreender um corpo cilíndrico alongado com parte .antnerior
terminando em ponta, corpo este assentado sóbre três rodas e provido de me.,rtura superior de carlinga, com parabrisas, assento interno, volante e demais acessórios de comando; e -na parte
lateral posterior do dito corpo eeudo
ainda previnas três. aletas • laterais, z aportando tanques extremos, e entremeadas com pequenas janelas. dispostas em circulo e preferentemente revestidos com material translúcido vermelho, janelas estas igualmente presentes
na face posterior do mesmo corpo. —
Total de 3 pontos.
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TERMO N.9 118.476 • • - posição horizontal afim de não resistente à hidratação. 0- Se1.9 — Um conjunto de puem/lati+
Total guem-se os pontos de números co e roda, caracterizado pelo fato
alterar o curso da
e
7 de abril de 1960
de compreender uni tubo internos,
2 a4.
de 5 pontos.
(câmara de ar), expansível, flexlvea
confinado, na condição vasia, à re.'
Requerente: Rodrigo Octavio Pinneigião da ooroa da roda, e, inflável,
ro Filho — Estado da Guanabara.
TERMO: N.0 '118.685
TERMO; N.° 118.801
para encher o espaço interno cle1
Titulo: Uma Estrada de Ferro Elépneumático dito tubo sendo de for.
De
25
de
Abril
de
1960
trica Liliputiana — Privilégio de InDe 18 de Abril de 1960
sua circunferencialmente covugada
venção.
Requerente: Samuel Moore & e/ou dobrada quando vasto, ditas
Requerente: Irmãos Uemuda & Cã. -e (Estados Unidos da Amé- corrugaçães e/ou dobras abrindo-se
Em resumo, reivindica-se como ponmediante inflação, — Total de I
rica) .
Cia. — São Paulo.
tos caracteristicos de invenção:
pontos.
Título:
Tubo
Composto
—
Pri11 alma estrada de ferro elétrica
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
de Invenção.
liliputiana (brinquedo)), caracterizada relativos a semeadeiras. — Privi- vilégio
0
1.
—
Um tubo Composto, carac'DURMO aL9 119.191
pelo fato de ser constituida por urna légio de Invenção.
terizado por ter um tubo interno
linha férrea formada pela junção de
De 5 de maio de 10e0
1.°) 'Aperfeiçoamentos em ou de nallon, pelo menos uma camauma pluralidade de seções. cada uma
relativos
a
semeadeiras",
caracteda
de
filamentos
em
de
r
torno
do
dito
formada
por
um
grupo
é
das quais
Requerente: Dwalop Rubber Come
três trilhos montados em dormentes, rizados pelo _fato de que, a certa tubo interno, composta de poli — pany
Limited — Inglaterra.
seçtles
distância
da
abertura
de
descarga
(tereftalato
de
alquileno),
e
urna
constituindo cada uma dessas
Titulo:
Aperfeiçoamentos em pune
das
sementes,
encontra-se
rotor,
bainha
externa,
de
nailon, revesuni campo elétrico independente, com
e montagens de ,roda — prie
ligação autónoma e direta a Urna barra que apresenta, em sua passagem, tindo a dita camada de reforço, — máticos
vilégio de Invenção..
elétrica provida à várias tomadas a em direção à citada abertura, ca- Total de 8 pontos.
vidades,
sendo
que,
após
a
referise
acha
fixada
em
um
dos
lados
1.9 — Um conjunto de pneumátice.
qual
_ e roda destinado a ser usado com0
do tdbuleiro, — Total de 4 pontos.; da abertura, se encontra disposta
pneumático e uma roja sobressalenTERMO: N.° 118.802
escova, que limita a carga de cada
tes, caacterizado pelo fato de come
cavidade, de modo que o excesso
De 25 de Abril de 1960
preender uni "pneumático tendo uni
TERMO N.0 118.607
é passado para a cavidade seguindiâmetro nos assentos de rebordo de
Requerente: Bernard Perrin — não
Total de 3 pontos.
te.
menos do que oito vazes a lar.
Suíça.
De 13 de abril de 1960
gora máxima do pneumático infla.
Título: Ap erfeiçoamentos em ou do; e unia roda tendo um cubo em
forma de disco, o plano radial lo• Sylvania Electric Products Inc.
TÉRMO NP 118.703
relativos
a processo e aparêlho oalizado
a mais distância entre os
(Estados Unidos da América) .
p
ara
a
reconstituição
do
tabaco.
!lenges de coroa da roda sendo anal.
Titulo — Material fosforencen.
'De 19 de abril de 1960
— Privilégio de Invenção.
mente desalinhado do plano da face
^' te de halo-fosfato de cálcio.
de cubo do cubo de
1.0 — Aperfeiçamentos em ou assentadora
Requerente: Bernhard Ahl, ale. (Priv. Inv)
roda. — Total de 4 pontos.
Material
fosforescente
de
relativos
a
processo
para
mão,
engenheiro,
residente
em
Co-a produ1.0
halo-fosfato de cálcio caracteriza- lônia-Lindenth al, República fedê- ção do tabuco reconstituído, a pardo por conter entre 0,01 e 0,25, ral alemão.
tir "de um produto de tabaco ca-'
TERMO N.9 119.643
preferivelmnte, 0,06 átomos-graPontos .característicos de: racterizado pelo fato de' que o
cadmio
por
3,00
mola-graa
"Prendedor-Elevador
para
formas
mencionado
„produto
é misturado
ma de
De 24 de maio de 1960
ma de fosfato. • — Seguem-se os corridiça.s em construções de con- Com líquido para formar uma polpontos de números 2 a 4
Requerente: Trivellato S.a.. "Enpa, a dita polpa é tratada a fim
creto".
de constituir uma camada, a refe- genharia, Indústria e Comércio.
(Privilégio de invenção) .
rida camada de polpa é veiculada
Titulo: Dispositivo para sulcar a
TERMO : N.° 118.654
• 1.0 — Utensílio elevatório para em pedaços, sendo os aludidos terra adaptado às plainas de tratores
para terraplanagem — Privilégio
construções
em
formas corrediças
fragmentos submetidos a um proDe 18 de Abril de 1960
de concreto, no qual dispositivos cesso de dessecação. — Total de 6" de invenção.
de apêrto agarram uma barra de pontos.
1.9 — e latspositivo para sulcar a
Requerente: Antônio de 011:ei- guia, sendo deselocáveis por meio
terra adaptado bs plainas
ra Neves — Estado da (Guana- de um dispositivo de levantamentores de terraplanagem", caracterizado por ser constitufda de um eubara) .
TERMO N.9 118.833
to, a armação que suporta a fora_
porte (1), que possui duas paredes
. Título — Nôvo Modêlo ,de Brin- ma corrediças apresentando dois
De 25 de abril de 1960
laterais paralelas, onde se encon.
quedo, — Privilégio de Invenção. dispositivos de apêrto dispostos
traiu quatro furos, dois em cada pe.
Requerente:
Máquinas
Tecnicopex
rede, sendo que dois furos (6) su1. 0 "Nôvo MOdèlo de Brinque- um por cima do outro, de funcio- do Brasil Ltda.
periores são concêntricos, assim os 1
do' caracterizado por se consti- namento automático,, e no qual O
Título: Nôvo sistema de revela- dois furos (5) Inferiores, possuindo
tiur de um campo (1) cuja volta dispositivo de apêrto é formado de ção
—
Modelo
de
utilidade.
também éste suporte (1) em sua
é rebaixada (2) sustentada por mordentes de suporte articulado,
1.9 Nilvo sistema de revelação, ca- parte inferior, entre as paredes, um
pés (3) móveis, os quais podem caracterizado por terem os morbatente (7), e tendo nos furos (6)
racterizado pelo fato de possuir uni superiores
ar fixados na posição aberta, por- dentes, assentados de modo gira- jOgo
e nos furos (5) inferiode quatro rolos, sendo que dois res, pinos (3),
tórió,
no
lado
voltado
para
a
barsendo que no pino
meio de uma taramela (4) que imdéles são trans portadores, o terceiro
inferior articula-se uni sulcador (2),
pede que as ditas pernas se fe- ra de guia, cunhas guiadas nos destinado a umedecer o papel foto- que
é
uma
peça
que fica
chem quando a \niesa estiver sen- mordentes, assentadas de modo gráfico em um quadro submerso em alojada entre as alongado.,
do supordo usado. O referido campo é to- deslocável longitudinalmente, e liquido revelador. Total de 4 pon- te (1), possuindo,paredes
em sua parte su.
talmente demarcado com as ca- que se acham sob a pressão de tos.
perior
e
em
sua
parte
mediana, tu.
racterísticas de um campo de gol- molas, e são guarnecidas do denros (4) e possuindo, em sua parte
Inferior, em um lado, uma curvatufe autêntico: êle, encontramos, tes, de modo em si conhecido, cuja
TERMO 141.9 118.834
ra em forma de "calcanhar" (9), e,
astratègicamente distribuídos, os tensão elástica é regulável. —
no outro lado, unia ponta (8) de forDe 25 de abril de 1960
seguintes acidentes: buracos (5) Um total de 3 pontos.
mato triangular. — Total • de 2
para a bola entrar, os quais são
Requerente: Tecnicopex do Brasil pontos.
Ltda, — São Paulo.
depressões com um pouco de areia,
Titulo: Nova máquina heliográfica
TERMOS N.° 118.713,
para segurar uma haste dotada
— Privilégio de invenção.
.
• de pressões com um pouco de
De 19 de abril de 1960
1.9 Nova máquina heliográfica,
TERMO N.9 120.316
areia, para segurar uma haste
caracterizada pelo fato de possuir
dotada de um disco numerado de
Harbison-WaLker Refractores um cilindro de vidro sabre o qual
De 17. de junho de 1960 .,
acôrdo com a seqüência dos buradescama um encosto de. garantia,
cog; buracos. maiores (6) também Combpany.
que está em contato semi-penaThe National Cosh Register Comcom areia no fundo, sendo que
(Estados Unidos da América) . rente com
oom um gancho separador. — pany — Estados unidos da Mieum déles (7) é guarnecido com
Titulo: Cozimento de refratá- Total de 3 pontos.
rica.
um espelho, para imitar um lago; rios de cal.
Titulo: sistema registrador para
pequenos rasgos (8) para encairegistrar dados — privilégio de InInv)
TEM° N.9 119.189
xe de ávores (Fig. 9), dos arbusvenção.
tos (Fig. 10) e dos carneiros (Fig.
1.0 O processo de preparação de
De 5 de maio de 1960
1.9 — Uni sistema registrador para
11); montículos de areia (9); e corços refratários de uma compoRequerente: Dunlop Rubber COm- registrar dados, que inclui uni meuma ponte (Fig. 8) . No interior sição que inclui, pelo menos, 50%, pany Limited — Inglaterra.
canismo registrador, um dispositivc
do lago (7) sôbre o espelho, pode- em pêso, de cal livre„caracterizade entrada de dados . incluindo um
• Titulo: AperferçOamentos em con- dispositivo
sensor para ler um carrá° ser colocadas pequenas reproe do pelo estágio de' calcinar,, ins- juntos
de
pneumático e.roda e câ- tão re registro tendo dados parti
duÇões de patos. A mesa deverá, tântaeamente, o coro ,Para prO- maras deNar
para os mesmos Pri- rados em colunas no mesmo, um dis.
durante o lego, permanecer em duzir um refratário de cal que é vilégio de invenção.
positivo acionado velo catar) le
~.~1nn••n••

•
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gistro quando inserido no dito disTaRMO N9 116.648
Platina, paládio, real°, tálio, ;a*
TERMO N9 1l9.933positivo de entrada, de dados, um
dto, urânio, ni
tente, cobre, Wang
De
2
de
fevereiro
de
1960
~odtivo iniciador operável em. rescobalto e cromo, de uma aoluçlla que
, De 6 de junho de 1960
posta ao dispositivo acionado pelo Coltimbla Proaucts, Inc. (Estados o contenha, cieracterizado pelos escaracterísticos de «Processo
cartão para iniciar uma, operação do Unidos da América) .
tágios de colocar uma solttção que dePontos
preparação do Acido Sóbrico» -disposlivo de enteada de dados,, e
contenha
o
citado
metal
em
contacto
tine dispositivo detetor para. detetar Título: Chave de beca aba ta,
com uma poli-araidoxima e, em se- Privilegio de Invenção.
(Priv. Inv.).
• falha de operação do mecanismo
guida, separar da citada solução a
Société des Usines Ofimigues Rhôneregistrador, caracterizado por um dis- le Uma chave de bôca aberta para poli-ainidoxiina chalatada resultante. Poulenc
França.
positivo de retardo tendo lima pra ajuste inicial com as faces planas (Seguem-de os pontos de 2 a 64),
Processo de preparação do ácido
1neira rparte energizada, pela, opera- opostas de uma porca mediante mosórbico, caracterizado pelo fato de
ção do dito dispositavo iniciador e , vil:unto numa direção normal ao eixo
•
'aquecer 110 — 145° o poliéster obt,do
ima segunda parte tornada efetiva de rotação cla :aferida porca, caracpor condensação de ceteno com o croe
para dita primeira parte energiza- terizada pelo eato de compreender
TaleMo DaQ 119.218
tonal com uma solução concentrada
da depois de te decorrido um certo" ama
porção
de
cabeça
de
chave
dode hidróxido alcalino.
periodo de tempo, a dita primeira . tada de faces de garra opostas esre 6 de maio de 1960
parte sndo normalmente desenergi- paçadas por não menos .que a diI
da ao se completar a leitura do dito merteão máxima. entre as faces olariasRequerent
Nate
cartão de registro dentro de um opostas da porca a ser ajustada pelas Class Opinoan3r . Pitteseurgh
TÊRMO N. 120.078
.
(
tempo pre-deternanadta e um dispo- mesmas, tendo uma
das referido , Local, — Estados Unidos da Ame—De 10 de Junho de 1960
sitivo de circuitos energizado em faces de gana urna superfície
de se- aça.
*esposaa a uma, operação da dita gurar porca sub.stancialmente plana
j The Lubrizol 'Corporation — (Estasegunda parte se ocorrer uma falha e simples, e tendo a outra face de Titulo — Processo de produzir um dos
Unidos da América) — Titules
do dito mecanismo registrador pira garra urna porção externa formado vidro de álcali e &Meato.
1Compostos
fosforosos orgánicos e pracompletar o registro de todos os da- para a recepção inicial de uma face
l
19 Um processo de produzir em cesso
de prepará-los. (Prrv. Inv).
dos do dito tempo predterminado
uma porca quee1 se coloque vidro de álcali e silicato dee cort-I le tina processo de preparação de
registrador a registrar informações plana de referidas
e siste em formar uma composição da composições contendo fósforo e cloro
faces
entre as
para condicionar o dito mecanismo uma
porção
interna inclinada para ingredientes produtores de vidro irt-- caracterizado pelos estágios
que sejam indicativas, de tal falha. baixo e para dentro
lazer
da referida por- eluindo areia e um ou mais sais de, reagir um polixnero de olefinade
—seguem os pontoe de na. 2 a 7. cão externa, formando
clorado
uma superfi- me tais r a "In tendo uni conteudo de cloro de certa
cie plana de segurar porca, sendo as "iça° resultante a um fcall°
de de 0,2 a cerca de 20%, com cerca de
referidas Laces de garra de porca, fusão de vidro; caracterizado por
0,2 a cêrca de 20 equivalentes de um
em
suas
extremidades
internas,
ligal
misturar
uma
solução
aquosa
de,
pelo
TERMO. Ne" 116.645
das por uma porção de garganta que menos, parte do conteúdo de sal de cloro-fosfito aromático por aquecimenpermite um. espaço para. as faces de metal aaalino dos citados ingredien- to dos materiais de partida até uma
De 2 de fevereiro de 1960
porca adjacentes, quando a referida tes com areia, para formar uma mis- temperatura Iene° da escala de cf-rporção de face de garra plana incli- tara funida, homogênea. fluida, para
Columbia Products, pio, (Estados. nada para baixo e para dentro é co- incorporação na composição reste. de 1252 a cerca de 250°C. — Seguemse os pontos de na. 2 a 11.
Unidos da América).
locada em ajuste com uma face plana tante. (Seguem-se os pontos de 2
adjacente
da
porca.
Seguem-ee
os
a
7)
.
Título: Chave de bôca aberta tipo
pontos de na. 2' a 5.
oatraca.
TERMO I•Pt 120:090
De 10 de junho de 1960
(Priv. Inv.).
TÊRMO N9 119.219
711211/0 N9 116.857
Requerente:
Riedel-de Haia Aktienle Uma chave de bôca aberta do- •
gesellsc.haft. firma alemã.De
6
de
maio
de
1960
• tada de um retém. depresseree Cal ec-1
ale
19,30
De 10 de fevereiro
Pontos característicos de: rProce.,so
terizada pelo fato d.e compreender;
Requerente —: pittsburgh enate para a obtenção de soluções aquosas
Union Carblde Corporation. — Esuma cabeça da chave, uma porção ele
Class Company.
estáveis de dehidro-colato de meg/lêcabo que se estende de um lado da. tados Unidos da América..
sio » (Privilegie de invenção).
referida cabeça de chave, um par de Titulo: '1.A...o com arco prote- Local — Estados Unidos da Ame- n1 ao"
garras espaçadas que se estendem gido por ...Tivilégio de inven- rica.
I Processo para a obtenção de solupara fora do, lado, oposta referida ção) .
, ções aquosa, estáveis, de dehldro-colato
.Titulo
—
Prosemo
de
cabeça de chave, faces opostas das
f' "et /1111 de magnésio, caracterizado pelo fato de
cora
vidro
Um
processo
de
trabalho
de
ecali4silicato,
l
e
referidas garras tendo suas extremi- arco elétrico protegido por gás que
j se dissolver o dehidro-colato- de mag.
dades externas espaçadas para rece- consiste em centelhar um arco-piloto Di Inn processo de fazer une vidro' nulo em água, juntamente com número
ber e dimensão. máxima da porca a' de corrente continua entre um ele- de álcallesilicato, que consiste em to-1 pelo menos igual de partes por peso de
ser . girada pela chave, tendo a refe- ,rodo não consumivel e um eletrodo eeem
zer uma
composição
de ingredientes
adorea
de vidro, Incluindo
areia nicoeinato
de
d
dde
i magnésio. respectivamenrida cabeça tune. passagem na mesma auxiliar numa, corrente de gás pme se
maz a so l uç ão aquosa
entre as referidas garras e, adjacente' setor- de arco, que sai de une bico e um ou mais sais de metais. alcalenos de
te' dehidre
colato de magnésio o quand- .
a uma face de garra referida., um, que circunda a parte terminal do ele- e fornecer a composição resultantemembro retentor, tendo o. referido trodo, para iontizar o gás quando éie a um. forno de fusão de vidro; earac.' dade correspondente de nicotinato de
terizado
membro retentor uma porção de base! sai
misturar uma solução magnésio - Um ponto
do bico, aplicar - uma voltagem aquosa de,par
pelo menos
. retida dentro detaaeferlda passagem através
do, coa-1
eletrodo
de
do
eletrodo
e
um
—
pata movimento axial dentro da meea trabalho, proveniente de uma, fonte teúdo de sei de metal alcalno, dos.
ma e normalmente se projetenda, de fôrça de corrente alternada, de citados ingredientes- com 4?"5!iii,",
TERMO N. 120.393
para fora entre as referidas faces de modo que, quando a corrente de ges para Nanar usa mistura úmida
De
21
de
junho
de
1960
garra, uma porção de lingueta for- iontizaclo é aplicada ao citado ele- mogènea, fluida, para incorporaçãoecomposição resultante,
e manter;
mando uma continuação para fora.
composição
rege- Requerente: The National Caia Rede trabalho se estabelece um na
a temperatura ou
da mais.
da referida porção de base e tendo trodo
arco.
de
corrente
alternada
entre
o
(seguen.r.e
aister
_mpany
Co
— Local: Estárlos Unitanta
de
3200,
uma face traseira ajustada de medo I eletrodo de trabalho, e a ponto da
da
América.
dos
--.
a deslizar (abre a referida face de eletrodo não consumivel, caracteriza- os pontos de 2 a 8) .
.
.
garra adjacente, tenda a referida por- do por manter o arco de corrente alTitulo: Aparelho para uso em cumpução da lingueta uma face dianteira ternada por descargo de um contadores e/ou máquinas contabilizadopara ajuste com uma porca colocada densador, por intermédio de um cirraS
TÉRMOr N, 120.048,
entre as referidas faces da garra, ten- cuito resistência-condensador, no eo-..
1. lia ap4rellio para usa em compudo. a referida face fronteira de lin- mêço de cada maio-ciclo de polariDe 9 de junho de 1960
tadores ejou máquinas contabilizadoras
gueta uma, porção terminal externa dade invertida do arco de trabalho
que se turva para baixo e para teta com corrente alternada, através da Requerente: Farburerke. Froechot AL- capaz de detectar informações doo
da face da garra adjacente e termi- ponta do eletrodo não consumível e tiengesellschaft Vorm. Meister Lucius meios de registro,- realizar computações
nando numa porção plana que se es- a eletrodo de trabalho, cujo conden- 5 Briining, firma alemã.
usando a informação detectada, e retende para . baixo e para dentro na sador é carregado durante cada meioos resultados das computações.
direção da referida porção de base cicio de polaridade direta do mesmo; Pontos característicos de: ,xProccsso gistrar
por compreneder um
de retentor, tendo a referida porção de modo que o circuito de resistên- de' Copolimerização de Acetato Cícli- caracterizador
dispesitivo computador' capaz de detecde base de retentor uma porção pla- cia-condensador reduza a voltagem cos» (Privilégio de, Invenção).
tar uma informação armazenada em um
na que se estende para dentro e para de circuito aberto exigida pelo arco 1. Processo para a obtenção de
os- primeira elemento de registro, executar
cima unindo à extremidade inferior de trabalho de corrente alternada.
interna da referida porção plana da (Seguem-se os pontos de na. 2 e. 5). polimerizados de acetais cíclicos, ca- computaçõeS aritméticas ,usando a 0racterizado pela polimetrização de ace- tada informação, e armazenar a nove
lingueta, as referidas porções planas
tato cielicos, de preferência trioxano
do retentor que seguram porções plaInformação -no citado primeiro elemennas do retentor que seguram porçõea
dietilenoglicolformal, em presença '
TERMO Ne 118.610
to de rgistro; um dispositivo alimea,;
planas intersectantes dispostas anausência de um solvente inerte ruem tador'zara alimentar automàticamente
De
13
de
abril
de
1960
gularmente e. adjacentes, da porca, e
presença te catalisadores de
o 'citÀ 'primeiro dementa de registro
colocando a porção plana diametral- Requerente — Nopco Cisem.ea, tiânico cuja concentração éefeitd'"C-a...
de
etice
ao dispositivo computador; um disposimente oposta da porca em relação á Company.
de
0,0001
a
5
porcentos
de
nal,
de
pretivo
detector para detectar outros daao
prosua face de garra adjacente
Local -- Estado:. Unidos da Ame- ferencia, cerca de 0,001 a 4 perrcentus dos. de um segundo elemento de regia
porcionar movimento giratório te refe- rica.
de moi, referida a mistura de mond- tro; e um dispositivo de entrada para
rida porca, e meios dentro da ceieriria passagem para opor movimento Titulo — Extraçãe , de um crie:a meros utilizada,xa temperatura entre — fazer os outro* dado. detectados do se100 a ' 150°C. ele preferência entre gundo elemento de registro entrarem no
para dentro da porção de base de de soluções que o contem.
retentor da mesma. Seguem-se os I re Um processo para extrair um cêrca 70 e. 120'C_ . — Um total. de 11 dispositivo computador. — Seguem-se
pontos 'is. 2 a 3.
I Metal escolhido dentre plutônio, ouro, pontos. ,,,
os pontos de 2 a 28.
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MARCAS DEPOSITADAS
Public...ação 1 alta de Rabi:do com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
varrer P prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas OpeSkBea ao Departainianto
Nacional da Propriedade Industrial aqueles -que se julgarem- prejudicados com a concessão do registro requerido
Ti-raios as. 619.242 a 619.245. de
29-11-63
.(Prorrogação)
São Paulo
Industria Metalúrgica Forjaço S. A
•

PRORROGACÃO

•roniJuv>49
Classe 7
Máquinas e utensgios para &eram usados exclusivamente na agricultura e
dores de latas, arrames lisos ou farpa.
horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, andnhos maca.
Meias e empilhadores combinados
arraneadores raecanicos par agricultu
ra. batedeiras para cereais, bombas
para adubar. regadeiras, carpideiras,
ceifados para afloz. charruas para agrlel .!! ora
cultivadores,
debulhadores,
destocadores, desentegradorea, esmaga
dores para a agricultura, esearrificadores. eechovadeiras, facas para máquinas agri colas. ferradeiras, gadanhos,
•garras para arado, grades de discos
oudentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas va p orizadoras, máquinas de
mungir, maquinas uiveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura, inquinas de plantar. motocharruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquir de triturar, de esfarelar terra,
para irrigaçào, para -matar formigas e
outros 'insetos para burrifar e pulvena zar desinfetantes, para adubar para
agitar e espalhar palha, para conher
algodão para colher tareais, máquinas
amassadoras par fins agricolas de
aortas árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturas, de desbanar, para cabilas máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores, mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderas socadores de terra tosadores de grama.
tratores agricolas. válvulas para
aiãuunas agrlcolas
Classe 10
Pata distinguir: Abaixa-linguas, abrebocas. aden6tomos, afastadores, agrafos,
agrafos para, ossos, agulhas para injeção. algodão thidcófilo, alicates, amálga.
mas, aparadores. aparadores para fins
médico-cirúrgicos. 'aparelhos para massagens. aparelhos de pressào -arterial,
aparelhos de diatermia, aparelhos
valos ultraMbleta, aparelhos deraio X.
aparelhos de infra.vermelhOj'aparelhos
de surdez, assentos para enfermos, ataduras: bisturis. cadeiras para clinica
inétlic., cambraia F lidró cria canulas canulas. caramasmas de feltro catgut, cêra lammaila cêra para incrustações e
articulações. cera colante. cintas para
fins clinicos. cintas umbelicals, colheres cortantes, compressas' cle tecidos,
cost,"Jtarnos. curetas: dentes artificiais
dentaduras. depressores. dilatadores, dadas, drenas, duchas vaginais; elevado-

.

res. espartilhas. espéculos vaginal*, es- tecedores, alavancas de câmbio, barcos
ponjas clinicas, estufas, espátulas, ea- breques, braços ara veiculo& biciclecapelos, escopros, extratores, escavado- tas, carrinhos de mão e carretas, camiret.; fios de linho para feridas, facas; nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
ganchos para músculos .celafómetros, carros, tratores carros-berços, carrosl
gazes, godivas, goivas, gésso, grampos tanques, carros-irrigadores, carros, carJ
para soturas. guta-percha; histerôme- roças, carrocerias, chassis, ciscas cirtros; irrigadores, instrumentos cirúrgi- culares para veículos, cubos de veículos
cos para 'operações; ligaduras de cai- carrinhos para maquinas de escrever,
nham° liguidos pós para limpeza e corrediços, para veiculos, direção.idesllpolimento ara fins odontológicos, lixa, gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleluvas e dedeiras de borracha, limas pa- vadores para passageiros e para carga
ra ossos lancetas; massas plásticas para engates para carros, eixos de direção,
Fias odontológiços, mascaras para anes- Seios, fronteiras parti veiculo& guidão,
tesia, mesas de operações, mesas pára locomotiva& lanchas, motociclo& mola&
curativos, martelos artificiais; 'perfura- motocicletas, motocargas, moto furgões,
dores, pé.s e braços artificiais, placas manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para 'obturações de canaik porcelanas, para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
protetores para seios, pincéis para sar- rodas para bicicletas, raios para bicicleganta, pinças anatômicas, protetores; tas, reboques, radiadores para velculos,
rolos cirúrgicos de lã de Pau, ruge e rodas para veiculos, aclimis. triciclo& tirodas para desgaste dentário, retorcó- rantes para veículos, vagões, velocipepio bugia, ruginas; sarjadeiras, sandia des, varetas de controle da, afogador C
rara. seda e crina para &ousaras, sacos acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
para gêlo e bolsas para água quente,
.carros, toletes para carros
sondas, seringas para lavagens e injeções. serras, serras para raquiotomis;
?Varino n.9 619.253, de 29-11-63
Samuel Gandelraan tampões higiénicos preservativos, tira.
Guanabara
leite, termômetros, tesouras, -trepanos,
toalhas higiênicas; ventosas, verniz isolante para fins odontológicos
PRORROGAÇÃO
(2,1asse 11
Ferragens e terramentas de sada espécie cutelaria s em geral outros artigos
Depósito das Cortinas
de metal não inchados em outras tiasbites, argolas, armações de metal, abribites, argolas, armações de metal, abriClasse 34
dos, aparelhos -de chã e cate, assadeiTitulo
de
estabelecimento
ras, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes. bomboTêrcao n.° 619.255, de 29-11-63
alares bules, colheres pare pedreiros.
(Prorrogação)
•
camisas para cilindros e trilhos, cadeaBijuterias Petrõpolis Ltda.
dos, correntes, cabides, caixas de metal
Rio de Janeiro
para ortões, colunas, chaves, cremones,
chaves de araStsos, conexões para encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções, canaPRORROGAÇÃO
cai; copos, cachepots, centro de mesa.
coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçara,
las, craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas esferas, engates, enfeites pare
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras,, foices,
ferros para cortar capim, ferrolhos, facas, facões, frigideiras, cilindros para
laminação, ganchos, guarnições de metal. garfos, ganchos para quadros,
gramas para emendas de correias, limas,
lâminas, licoreiros, latas de lixo. Jarras,
machadinhas, molas para portas de corIrdástria Brasileira
rer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, navalhas, puas. pás, picaretas,
Classe 13^
pregos, picões, ponteiras, parafusos
aorcas, pratos, porta-gélo, porta-pão, Abotoaduras para- punhos, águas ma,
porta-jóias, paliteiros, panelas. rasteios rinhra lapidadas. alfinetes para adornar
roldanas, ralos para pias, regadores, vestuários, de metal precioso, semiserras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- pmloso ou suas imitações, anéis de
souras, talhadeiras, torquezas. trilhos adorno, balangandans. berloques, brintrilhos para elevadores, tenazes, trava- cos, broches, colaees, contas de metais
dores telas de arame, tubos para enca, ou pedras reciosas ou semi-sedosas e
namentos. trincos, trilhos para porta. suas imitações usadas como adornas
ou na confecção de bijouterlas, corrende correr, taças. molas para portas.
tes de uso individual ara adorar dia, vasos, vasilhames e verrumas
mantes Izoidadis .csmeraldas lapidadas.
'• Classe '21
Para. distinguir: Veiados e suas partes ! medalhas com sk.t to. pulseiras, safiras
integrantes: Aros para bicicletas, auto 'r'adas. topázios iapidadis turmalinas
móveis, auto-caminhões, aviões, amor I
'ilpidades e turgticzas lapidadas

Termo n9 619.257. de 29-11-1963
Parbenfabriken Bayer Aktengesellschaft
Alemanha
-

VALEXO
•
Classe 2
Para distinguir: Prearados ara oder.
minailantas e animais daninhos
•
Termo no 619.258, de 29-11-1963
Farbenfabriken Bayer .Akt engesellschaSt
Alemanha
'

, .! Oi.„ATON

.V

Classe 2
Para' distinguir . Praaradoa ara gastarminar lautas e animais daninhos
Termo n° 619.259, de 29 - 114963
J. R. Gelgy S. A.
Suiça

ri 0, ,---etrA

tiv....11,,NOX
C.1asse 1
Para distinguir: Substancias e prepara95es anti-oxidantes ou anticorrosivas
Tramo a' 619.260, de 29.11 - 1963
Caba Société Anonyme e Ciba Aktiengesellschaft timited.
Suíça

pENADERmE
Classe]
Para distinguir; Corantes, tintas, lama
Rirmo n° 619.261, de 29-11-1963
O Principe das Tintas Limitada
Estado da Guanabara
"-

Principe
Classe 1
Para distinguir: Tintas, vernizes e sol,
ventes
Termo n• 619.263, de 29-11-1963
Auto) S. A. H. Moebius
Allschwil Basel
Suiça

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para llumt-i
nação, aquecimento e lubrificação. Pe4
tr6le refinado, semi-refinado e rde4
refinado, com ou sem a mistura de
Óleo; mineres,, turmas ou vegetal

0
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para a ilumisiaçãO-, aquecimento, !abrificaçâo ou combustão, e graxas. Pra
dutos e óleos cornbustiveis provenientes de petróleo
Têrmo no 619'.264, de 29-11-143
Autol S. A. H. Moebius
Allschwil Basel
Suiça

MARIO OFICIAI_ (Seção-III)
Teimo n° 619.280, de 29-11-1963
Tê;zio n° 619.269, de 29-11-1963
Big-Lar Utilidades S. A.
•
Big-Lar Utilidades S: A.
Estado da Guanabara
-Estado da Guanabara
Classe 36
Classe 9
Para distinguir: Instrumentos musicais Para distinguir: Art gos de vestuário,
e suas 'partes Jilegrantes exretO máqui- de tôda sorte, inclusive de esportes e
para crianças (fraldas, cueiros, etc.)
nas falantes
Termo n° 619.270, de 29-11-1963
Big-Lar Utilidades S. A.
Estado da Guanabara
Classe 14
Para distinguir: Vidro, cistal e seus artefatos não .incluidos em outras classes

Abril de 1964
fermentado, fernet genebra. gengibirra
gia, ginger. kirsch, kummei, licores,
marasquinbos. nectar, pipos:Mut, 'ponches, rum, suco de frutas com álcool.
vinhos, vodka e whisky

Tênno n° 619.288, de 29-11-1963
Costa Hermanos, Sociedad eu Comandita
• por Aciones
Termo n, 619.281, de 29-11-1963
Classe 43
Big-Lar Utilidades. S. A,
Para • distinguir: Aguas gazeificadas,
Estado da Guanabara
guaranás, refrescos, refrigerantes, soClasse 37
das e suco de uvas .
Para distinguir: Roupa de cama e mesa,
inclus.ve cobertores, toalhas de uso pesTermo n" 619.289, de 29-11-1963 /
soal, panos de prato e análogos
José Eleodoro Castro Volpe •
Argent
Tênno n" 619.282, de 29-11-1963
Big-Lar Utilidades S. A.
Estado da Guanabara
Classe 38
Para distinguir: Papel e seus artefatos,
livros não impressos, etc., não inclui
Classe 3;
dos nas classes 16, 44 e 49
Para distinguir: Jornais, revistas, publicações, programas radiofônicos e de
Termo ny 619.283, de 29-11-1963
televisão. Peças teatrais e cinematoBig-Lar Utilidades S. A.
gráfkas
Estado da Guanabara
Classe 40
Termo n° 619.290, de 29-11-1963
Para distinguir: Móvel de metal, - vidro
Talismã Modas Limitada
ou made.ra, estofados ou não, colchões,
Estado da Guanabara
travesseiros e acolcroados para móveis

Ténno a° 619.271, de 2941=1963
Big-Lar Utilidades S. A.
Estado da Guanabara
•
. Classe 15
Para distinguir: Artefatos de cerâmica
Classe 47
(porcelana, fa.ança, -. louça vidrada e
Óleos de qualquer espécie para ilumi- outros) para uso caseiro; adôrdo, fins
nação. aquecimento e lubrificação. Pe- artísticos e industriais, instalações satróleo refinado, senil-refinado e da nitárias não incluídos em outras classes
refinado. com • ou sem a mistura de
Termo n° 619.272, de 29-11-1963
óleos minerais„ animais ou vegetais,
Big-Lar Utilidades S. A.
para a iluminação, aquecimento, lubriEstado da Guanaba:a .
ficação ou combustão, e graxas. ProClasse 17
dutos e óleos combustíveis proveniPara iiist_nguir: Artigos, máquinas e
entes de petróleo
instalações para escritórios e desenhos.
Termo n° 619.265, de 29-11-1963
não incluidos nas classes 38 e 40
Termo n0 619.284, de 29-11-1963
Laboratório Vitex Limitada
13ig-Lar Utilidades S. A.
Estado da GuanabarN
'
Termo is° 619.273, de 29-11-1963
•
. Estado da Guanabara
Prorrogação
Big-Lar Utilidades S. A.
•
Classe 48
Estado da Guanabara
Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
Classe 21
Classe 36
PRORROGÁCÃO
Para distinguir: Veículos e suas partes dentifrícios, sabonetes e preparados pa- Para dsitinguir; Artigos de vestuário
ra
o
cabelo.
Artigos
de
toucador
e.
esIntegrantes, exceto máquinas e motores
para homens, senhoras e crianças
cõvas. para os dentes, unhas, cabelo e
Termo n° 619.274, de 29-11-1963,,
roupa
Tênno n9 619.291, de 29-11-1963
Big-Lr Utilidades S. A.
Indústria de Meias Duplan Limitada
Termo n° 619.285, de 29-11-1963
Estado da Guanabara
Minas Gerais
Big-Lar Utlidades S. A.
Classe 22
- Estado da Guanabara
Para d stinguir: Fios em geral para teClasse 49
celagem e ,para uso comum. Linhas de
costura, para bordar, para tricotagem, Brinquedos, jogos, passatempos em geral: Bonecas de plásticos, automóveis.
etc. (exceto barbante)
LADORAT01110 VIM LTDA.
aviões . de brinquedo, bercinros, bone10 ta JanEISO
Termo n° 619.275, de 29--11-1963
cas, bonecos, baralhos, bolas, carrinhos
Big-Lar Utilidades S. A.
caminhões, carrocinhas, chocalhos, da
Estado da Guanabara
minós, damas, espingardas de brinque.,
Clases 3
do, figuras de aves e animais, jogos
' Classe 23
Para distinguir: Um prepaado farmade foat-ball de mesa, jogos de armar,
Para distinguir: Tecidos em 'geral
cêutico medicinal
miniaturas de utensílios domésticos, paTermo n9 619.276, de 29-11-1963
tins, patinetes, piões, etecas, revólver
Termo n° 619.266, de 29-11-1963
\ Big-Lar Utilidades S. A.
de brinquedo, raquetes, trens, tenha de
Big-Lar Utilidades S. A.
Estado da Guanabara
mesa, tômbolas, tamboretes, vagonetes
Estado da Guanabara
Classe 28 .--e xadrês
•
Classe 36
Para distinguir: Capa impermeável
Para distinguir: Arteutos de produtos
Têrmo a' 619.286, de 29-11-1963
acabados de origem animal, vegetal ou
Supercinemas S. A.
Têrmo n° 619.292, de 29-11-1963
m.neral, não incluídos em outras clasEstado da Geanabara
"DP Mayo" Indústrias Farmacêutica;
ses;
artefatos
de
substâncias
químicas
7
8 — 9 — 14 — 1.5
Classes: 6
Lim:tada
não incluidas em outras classes
— 16 — 17-- 21 — 22 23 — 28
Estado da Guanabara
1
37
33
34
35
36
.--30
Limitada
Tàino n° 619.277, de 29-11-1963
•
38 — 48 — 49
Big-Lar Utilidades S. A.
MS.
Insígnia
•
Estado da Guanabara
Termo n° 619.267, de 29-11-1963
Classe 30
Big-Lar Utilidades S. A.
Para
distinguir:
Guarda-chuvas, bengaClasse 48
Estado da Guanabara
las e suas partes integrantes
Classe 6
Para distinguir: Perfuinaga, cosméticos,
dentifrícios, sabonetes e joreparados paTermo n° 619.278, de 29-11-1963
Para distingui:r Máquinas e suas pates
ra cabelo, artigos de toucador e escovas
Big-Lar Utilidades S. A.
integrantes não incluídas nas classes:,
Classe 33para os dentes, unhas, cabelo roupa
Estado da Guanabara
7, 10 e 17
Titulo
Classe
34
Termo n° 619.293, de 29-11-1963
Termo n° 619.268, de 29-11-1963
Termo n° 619.287, de 29-11-1963
• Big-Lar. Utilidades S. A.
Para distinguir: Tapetes, ,cortinas e pa- Costa Hermanos, Socfedad en Comandita "De Mayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Estado da Guanabara nos para assoalhos e paredes. L nóleos,
por Aciones
Estado da Guanabar
oleados
e
encerados,
inclusive
para
insClasse 8
talações hospitalares
Para d.stinguir: Instumentos de preciita
Têrmo no 619.279, de 29-11-1963
são, instumentos científicos, aparellidas
Big-Lar Utilidades S. A.
de uso colnum; iostrumentOs e aparelhos
Estado da Guanabara
didáticos; moldes de tôda espécie; aces•
Classe 48 •
.
sórios de aparelhos elétricos (inclusive
Classe 35
Classe 42
Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.); ' aparelhos fotográficos, Para distinguir: Cohros e peles prepa- Aguardente, an1z, aperitivos, bagaceira. dentifrícios, sabonetes e preparados pacinematográficos, máquinas falantes, etc. radas ou não. Artefatos de courps e batidas. brandy. bitter, cachaça. cerve- ra cabelo, artigos de toucador e escovas ,.
peles incluídos em outras classes
jas, cidra, conhaque,. extrato de malte para os dentes,' unhas, cabelo roupa
!discos gavaodos e filmes revelados

El Club Dei Cian

Indústria Brasileira

4122Ejtj=
Indiztria Brasileira
-

Quinta-feira 2,
—
Termo n° 619.294, de 29-11-1963
"De Mayo" Indústrias Farmacêuticas
Limitada
Estado da Guanabara

BLIJETTE
IndiSstriR Brasiieír
Classe 48
Para distinguir: Perfumaria, cosméticos,
dentifrícios, sabonetes e -preparados para cabelo, artigos de toucador e esc:ovas
para os dentes, unhas, cabelo roupa
Termo nu 619.295, de 29-11-1963
, Laboratór o Estrela Limitada
São Paulo
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Têrmo n o 619.301, de 2941;1963
Indústria de Bebidas Alves Ramos
Limitada
.
Estado do Rio de Janeiro

RAMOS
MDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 12
• Artigos da classe
Termo n9 619.302, de 29-11-1963
Indústria de Bebidas Alves Ramos
Limitada
Estado do Rio de Janeiro

DESVIO

Termo n° 619.311, de 29-11-1963
Sebastião Eulalio de Oliveira Lima
Estado da Guanabara

Tirmo n0 619.305, de 29-11-1963
Farbemfabriven Bayer. Aktiengesellshak
Alemanha

LU

Cervantal
farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
Leverkusen — Alemanha -

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de ar toa:d.cionado

Termso te 619.312, de 29-11-1963
Indústria de Malharia "Dior1 Limitada
Estado da Guanabara
Classe 3
•
Para disunguir: Prepafado farmacêutico
contra resfriados e doenças infecciosas

Termo n° 619.306, de 29-11-1963
Farbemfabriven Bayer AktiengesellshaSt
Alamanha

INMSTRIA BRASILEIRA

Classe 3°
Para dístinguir: Tecidos de malha

Incliastria , Brasileira

Classe 42
Artigos da classe

Classe
Para distinguir: Urna especialidade farmacêutica indicada no tratamento das
otites e outras infecções do ouvido

Term.() 34619.303, de 29-11-1963
Companhia Petropolitana
Estado da Guanabara -

Termo n° 619.313, de 29-11-1963
Fertilin — Fert lizantes e Ineeticklas
Limitada
São Paulo

OTEpOL

L.everkusen — Alemanha

Termo n9 619.296, de 29-11-1963
Empreend mentos Culturais Brasileiros
Limitada Editores
' Minas Gerais

industria brasileira

Terrao n° 619.297, de 29-11-1963
EmpreenciMentos • Culturais Brasileiros
Limitada Editores
Minas Garals

FERT1LENE

•
IND. BRASILEIRA
Classe 3
,
Classe 2
Para dist.nguir: Preparado farmacêutico
Para distinguir: Adubos, fertilizantes
anti-gripal
agrícolas e insetic.das
Termo n° 619.307, de 29-11-1963
Termo
n° 619.314, de 29-11-1963
Agfa Aktiengesselschaft
Synteko S. A. Comercio Importação
Alemanha
Exportação
Rio Grande do Sul

BBC
Classe 8
Para distinguir: Discos gravados

Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft

Classe 23
Artigos da classe

Agfa Aktiengesellschaft

Termo n9 619.304, de 29-11-1963.
Sociedade de Engenharia
Soenge
Geral Limitada
São Paulo

Leverkusen - Alemanha.

SOENGE

PARACRET
IND. BRASILEIRA

Classe 1
Para distinguir: Acidos em geral, água
Classe 1
Para distinguir: Produtos químicos para raz, água oxigenada, alcolin, alumen,
alumin:o em pó, para pintura, alvaiade,
fotocóp.a e papéis fotográficos
amoniaco, anti-corrosivos, quimicos, ar.
Termo n° 619.308, de 29-11-1963
senico, azul da Prussia, azul ultramar,
Agfa Aktiengesselschaft •
carbonatos em geral, charão, cloretos
Alemanha
em geral, corantes, creosoto para indús•
tria, dissolventes, esmaltes químicos, fenol e seus derivados, fumo negro para
aplicação em pinturas, glicerina para
aplicação industrial, hidratos, h droge.
nio, hidroquinina, hidrosulfitos, riposul.
f.tos, ioduretos, laca, magnésio, material
corantes e descorantes, notriatos, oxigêAgfa Aktiengesellschaft
nio, potassa, potassio de sódio, preparados químicos usados em laboratórios
Leverkusen - Alemanha
fotográ5lcos, produtos químicos para tirar manchas, produtos quim:cos para
Classe 1
pintura, reveladores fotográficos, resiPara distinguir: gRraefviaela.dor para foto. nas sintéticas,
sais químicos usados nas
indústrias,. solução ara raetar, solutos
impermeab.lizantes, soluções quimicas
Termo n9 619.309, de 29-11-1963
para pintura e fotografia, solventes, sulMolas No-Sag S. A.
fatos, tintas liquidas, em pó e sólidas,
São Paulo
tintas reparadas para vulcanizar, tintas
para uso na indústr:a e na arquitetura,
S. A. vernizes químicos, vernizes, zinco

Classe 16
Para distinguir:- Materiais para emaaindústria brasileira
truções e decorações: Argamassas. argi.
Ia. areia, azulejos, batentes. balou-blocos de cirnento. blocos para pay'.
Mentação, calhas, cimento. cal. _cré.
Classe '32
chapas isolantes. caibros. csixilhos., mPara distingu.lr; Livros impressos
ina/13, chapas para coberturas. caixas
d'água, caixas de descarga para lixo,
Termo n') 619.299, de 29-11-1963
edificações preanoldadas estuque -'111
Empreend mentos Culturais Brasileiros aio de base asfáltico. estacas, esqua.
Limitada Editores
drias, forrós, frisos, gesso, gradea. laMinas Gerais
nelas estruturas metálicas pua constru
çbes. lamelas de metal ladrilhos, lanabeis. luvas de função. lava belicosas.
material isolante contra frio e csuo•
CURSOS DE INGLÊS BBC
manilhas. massas para reves t meat, n, de
paredes. madeiras para construções, aso
talcos produtos de base ssfáltico. proClasses: 8 — 32
dutos para rotrnar inspermeabilizantes
Lica, pedregulha, probtos betuminosos
Expressão de Propaganda
* • 'Nome Comercial
• sargamassas de cimente e cal hidráunusob
taipermeabilizantes liquidas nu
Termo n0 619.300, de 29-11-1963
Termo n° 619.310, de 29-11-1963
tras formás para revestimentos ? cetros
Indústria de Bebidas Alves Ramos
Editorial Bruguera Limitada
usos nas construções. pers i anas. ,,lacas
Limitada
Estado da Guanabara
para pavimentação peças ornamentais
Estado do Rio de Jane ro
de cimento ou gesso para tPtos e pare.
des. papel para forrar casas massas
parqueies, portes. por teies pisos. ao
anti..ruidos para uso nas construções
INDÚSTRIA BRASILEIRA
letras para portas. tijolos oul..nus de coa.
Classe ' 32
ereto telhas, tacos, tubos le ventilação Para distingu'r: Revistas, livros e putanques- de cimento, vigas vigamentos
Classe 42
blicaçõos em geral
, vitress, venezianas
Artigos da classe

Doc uli x

Molas No Sag

COQUETEL DÁS DAMAS

Coleção

Termo n° 619.315, de 29-11-1963
Synteko S. A. Comércio Impo:stação
Exportação

Rio Grande do Sul
'Classe 16
Para distinguir: Materiais nata construçbes e decorações: Argamassas, arada,
areia, azulejos, batentes balaustres blocos de cimento. blocos para pavirnertação, calhas, cimento, cal. cre. chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, 'colo ias,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas cl.::gua.
caixas ck descarga ora ii.xas,

1054 'Quinta_feira 2
Vies premoldadas. estuque, emulsão de
base asffitico. estacas, esquadrias. estruturas metálicas para construçõeS lame
lu de metal, ladrilhos. laMbris. luvt
de junção. lages, lageotas. material isa
Imites contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtpa de base asfáltico. produtos para
tornar impermeabillzantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. Irapermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para cactos e paredes, papel
para forrar casas. massas anti-ruidot
para uso nas construções. parquetes.
portas, portões. pisos. soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimenta vigas, vigamentos vitrós
Termo n° 619.316, de 29-11-1963
Syntelkall S. A. Comércio Importação
Exportação
Rio Grande do Sn/

RESIVEST
IND. BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argihs;
areia. azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos Para pavimentação. calhas. cimento. cal cre, chapas
Isolantes. caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água:
, caixas de descarga pra lixos, edificações precnoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função. !ages: lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, pérsianas. placas e,ara pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
Pa , a forrar . casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquete*.
portas. portões. pisos, soleiras para portas, tifolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas. vigamento& vitriis'

Termo n° 619.317, de 29-11-1963
Syntelea S. A. Comércio Importação
Exportação
Rio Grande do Sul
Classe 1
Para disthaguir: Acidos em geral, água
raz, água oxigenada, alcolin, alumes
alumin:o em pó, para pintura, alvaiade,
amoníaco, anta-corrosivos, químicos, arsenico, aiul da Prussia, azul ultramar,
carbonatos em geral, charão, cloretos
em geral, corantes, creosoto para indústria, dissolventes, esmaltes químicos, fenol e seus derivados, fumo negro para
aplicação em pinturas, glicerina para
aplicação industrial, hidratos, , hidrogefitos, ioduretos, laca, magnésio, material
aio, hidroquinina, hidrosulfitos, riposul. corantes e desoarantes, notriatos, oxigênio potassa, petassio de sódio, Preparados químico,' usados em laboratórios

OFICIAL

fotográ%cos, produtos químicos para tirar manchas, . paadutos químicos para

pintura, reveladores fotográficos, resinas sintéticas, sais químicos usados nas
indústrias, solução ara raetar, solutos
impermeablizantes, - soluções químicas
para pintura ;e fotografia, solven:és, sulfatos, tintas liquidas, em pó e sólidas,
tintas reparadas para vulcanizar, tintas
para uso na inchistaa e na arquitetura,
vernizes químicos. vernizes, zinco

(Seção fio

Abri? de 1964

Termo na 619.320, de 29-11-1963
Jayme Fabriarz Kleinlerar
Estado da Guanabara
•

go

} máquinas de podar, vilas compress6rei para esfarceIar terra, máquinas se.
meadeiras, máquinas sachadeiras e trs;
- toras a serem usados em trabalhos de
fazendas
'
Termo n° 619.323, de 29-11-1963
Parque . Industrial de Artefatos de
Construção
Pernambuco

Duparque »

Térmo n° 619.318, de 29-11-1963
Synteko S. A. Comércio Importação
Exportação
Rio Grande do Sul

RESICRET
IND. BRASILEIRA
Classe
Para distinguir: Acidos em geral agua
raz, água oxigenada. alcolin, alumen,
alumino em pó. para Pintura, alvaiade,
amOniaco, mati-corresivos, quimicos. arsen,ico, azul da Prussia, azul ultramar,
carbonatos em geral, charão, cloretos
em geral, corantes, creosoto para Indústria, dissolventes, esmaltes quinacos, fenol e seus derivados, fumo negrtaspara
aplicação em pinturas, glicerina para
aplicação industrial, hidratos, h drogênio, hidroquinina, hidrosulfito,s, riposulLtos, ioduretos, laca, magnésio, material
corantes e descorantes, notriatos, oxigênio, potassa, potassio de sódio, preparados químicos usados em laboratórios
fotogra çicos, produtos químicos para tirar manchas, produtos quim cos para
pintura, reveladores fotográficos, resinas sintéticas, sais químicos usados nas
indústrias, solução ara raetar, solutos
impermeab lizantes„ soluções químicas
para pintura e fotografia, solventes, sulfatos, tintas liquidas, em pó e sólidas,
tintas reparadas para -frulcanizar. tintas
Para uso na indástr a e na arquitetura.
vernizes . quirsicos, vernizes. zinco
Termo n5 619.319, de 294,11-1963
Synteko S. A. Comércio Importação
Exportação
Rio Grande do Sul
Classe 16
Para distinguir: - Materiais para constru-

ções e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento. cal. • are, chapas
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
chapas para..coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água.

de descarga pra Fixos, e.fificações premoldadas, estuque, emulsão de
caixas

1 Indústria Brasileira
Casse te

Classe 13 •
' aTitulo

-Para distinguir materiais para construçóes: argila, areia, azulejos. argamassas, batentes, halaustres, calhas, cimen-

ramo no 619.321, de 29-11-1963
Elmiro L'initada
Paraná

to, cl, cré, caixas de descarga, chapas
siolantes, caibres, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, 'caixas d'água.
edificações premoldadas, estuque, estacas, esquarrias. - forros, 'frisos, gesso.
grades. ¡anelas, laminas de metat ladrilhos, lambris luvas de função. !ages, lageotas material isolante contra
trio e calor, manilhas, madeiras para
construçõeS mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para tornar im-

E: O
Indústria Brasileira
ClasSe
Para distinatia: Maquia:ia e amua de
máquinas para traio5 os fins mulastratis.
Máquinas de rosquear: serras tnec:anicas, motores elétricos, altaruadores, terramentas e placas para tornos, ,geradores ptainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos. prensas ~c:AM.
. cas, máquinas amassadeiraa. misturado.
raa adaptados na construção e conservação de estradas. mineração. , corte de
madeira, movimento de terra, carreai,
e outros fins industriais. elevadora. ma
quinas de•sempallzadoras„- descascadora".
ventiladoras, moinhos para cerrar,
máquinas secadoras, trituradoras pio
verizadoras. fresasa'politrizes, trancha
tesouras mecânicas. turfas. máquinas de
abrir chavetas. marteletes. ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centra
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins ra etes, cal-

permeabilizantes as argamassas de cimento e gesso para tetos e pareres, parquetes. portas, portões, persianas pisos, papel para torrar casas, soldadeiras para portas, tijolos, tubos de concreto telhas, tacos, tubos de ventilasorunzadin anuatup ap sanban anã
venezianas e vitrós
--Termo n o 619.324, de 29-11-1963
Parque Industrial de Artefato' de
Construção
RN-MIM/mei,

Pãrque Industrial de'Artelatos
da Construção S/A.
Nome Coa
_
Termo no 619.325,
9.325.
'Panificadora Iputinga Limitada
Pernambuco

deiras e turbinas . injetoras para cai.

deiras. válvulas e transmaraclore a.,
romáticos de alta e • J:fix.u pressa.
prensas hidráulicas, Martelos rnecánaty
e máquinas limadoras, máquinas opera
trizes, rotativas ou cortadoras para
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdkleirat

i

Panificadora
Iputinga Ltda.

encanatórias, espuladeiras, torcedenas
Nome ComerLii„
meadeiras, rolos e 'Toletes, brtmtdores
para •cereais, máquinas para fabricar
nrino n° 619.32b, de 29-11-1963
papel e máquinas para aabricar papel e Companhia Hoteleira de Pemarribue.,
máquinas de Impressão dimano, e
Pernarnhnze.
receptáculos

base asfáltico, esticas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages, lageotas material isolantes contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de pareães. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base 'asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções.' persianas. placas para pa
vimentaçào, peças ornamentais de cimen.
to ou gesso trata: tectos e parades. pape:
para forrar casas, -massas antaruiclia
para uso nas c.onstruções °arqueias

Termo no 619.322, de 29-11-1963
Eirniro Lanitáda
, Paraná
Classe 7

mento, vigas, vigamentos vivais

quinas para pulVerizar destiletantes,

"<\()\''

\\\\'?"

Para distinguir: Máquinas e utensílios'
ara serem usados exclusivamente na
agricultura: aralas ancinhos, máquinas
adubadeiras, máquinas arrancadoras de
Nome çanuaraal
tes, máquinas batedeiras charruas, ma•
teocoa máquinas dl borrifar desinfetan- ^Termo n5 619.327: de 29-11-1963
i
quinas . coifadeiras, máquinas carpideiAdeniasr\Viei,ra .
ras, máquinas cultivadoras, máquinas
Estado do Rio dejaneiro
escarrificadoras, máquinas de empilhadores' combinados, máquinas enxofra
&iras, máquinas ensilhadeiras„ ÇaCas
para rtlá, uillits agriCOlaS, grades de dia
cos ou rlanua. máquinas de irrigação,
portas, portões, pisos.. soIetr aara ror , ;;Na-c:kurnrik3 para matar lormiaas e;
moinhos de vento.' moClasse 32
tas. tijolos, tubos de concreto mihrts ta mionron;
cos tubos de ventilação. tanques de ci tuarados, má: acartas uive/adoras, má- Para distinguir: Uma publicação impressa

Quinta-feira 2
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Têrtno u9 619.338, de 29-11-1963
cas. aparelhos tesmostatos, aparelhos
para natação, aritonômetroa, aspirado- Domingos Antal' o Laguardia, Vicente
Laguatdia, Adaury Laguardia res de pó, aerómetros, acendedores ti&
• Minas Gerais
tricos, alto-talantes. amlificadores elétricos, amassadeiras, antenas. batedetamplificadores elétricos, amaasadeiraa,
tAGUÁRDEICIT, De CANA
30.1.enet, batedeiras balança Nseauso
Classe 33
elétrica. aterem:mós, baterias Ge acusnoFrase de Propaganda
RWYJ.yr!..:`fiP,t,t,
•
odores, binóculos, bitolas. 1,obinas, sLe.
.r7.
•14?)
Termo n' 619.335, de 29-11-1963
binas -ie. indução, ..zzeto çare fins .cara.
-Nv
11 32bálas Alteza Limitada
medidoras, uv ua.. oássolas, os.
Mirms Gerais
.eriar. ?leniras, ouIes ..tos. Caixas ie
4k‘P•ej
•O
tivos, betões de caawisalis elétricas.
1...14a, câmara/ trige..rd ,ras e lota
gráficas, cafpainbas elétricas, chassis de
\f'Z)44 61: c3' çjcj )0
rádios, chaves elétricas, masn,atógratoa,
'5f
\o '
cronógratos. cronómetros. combustorsi
O'
de gás, eido:nacos, cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para lotogra.
fias, chaves de alavancas; chaves auto.
:táticas, capacitores de bloqueio, capacitares eletroliticos. calibradores, discos
Classe 42
para. teleione& discos gravados, diais, Classes: 41 — 42 43 — 44 —
—
Para d.stinguir: Aguardente de cana
despertadores, enceradeira., elétricas, en47 e 50
genho de assar carne. espelLos Óticos,
Termo n° 619.329, de 29-11-1963
esticadores de luvas, espelhos de pies.
Comercial
Eletro
Doméstica
Classe 42
Brazão
ticos para eletricidade, esterilizadore&
Têrrtio n° l9.340. de 29-11-1963
Limitada
Para d .sting ti ir r Aguardente de cana, irtintorrs de incêndio, terros elétricos de
Linific:o Leslie S. A.
Estado da 'Clumabara
simples e composta
soldar, filtros e aparelhos tilerantea, filEstado da Guanaba ra .
tros para óleo. filmes la ia•os. fogões,
619.336, de 29-11-1963
Termo
no
fogareiros,
fusivels,
tardia
zoam
acesa&
Comercial
DRAzãO
',
José Fernandes Júlio.
rios de vstculos para -sinalização e para
Minas Gerais
dominação cai geral. filmas revelados
Eletro—doncstica
fôrmas elétricas, fervedores. Irigoribeos.
%rd/metros, fios elétricos. ri,tros de
Classe n
terferencia, fonógrafo& garrafas témicae. •
.•
Titulo
SPIORSTRAII BRASILEIRA
If eladeiras, globo' para lampacas, globos
para lanternas, globos terrestres para
Termo n° 619.330, de 29-11-1963
assino gravadores, hololo'.e s incubadoIndústria Brasileirá....'
r.uiz Ferreira de Carvalho
ra& Indicadores de vácuo, instrumentos
São Paulo
Classe 23'
de alarme. interruptores. Iam pada/ iaiasse 8
Cl
Abaixa luzes de lainpitio, abajours, candescr.ntea, tampadas comuns, lentes, Para distinguir: Tecidos de linho era
acumuladores actinómetra, amperôme. liquid:ficadores. maçaricos Tiara soldar,
Peças
PRORROGACÃO
troa. amortecedores de rádio e frexpien- caldear e cortar. máquinas de fazer
Têrmo
n°
619.341,
de 29-11-196?
eia. anemômetros, aparelhos de telim!. café, mostradores para rádio moinhos
Linificio
Leale
S. A
de
café,
transformadores,
tostudeiras,
são, aparellms para iluminação. IncluEstado da Guanabara
sive os considerados aceas6r1os de vei- pée para . .fotogralida, válvulas *ara
Classe 34
culas, aparelros para anúncios ~céni- 'ílios, válvulas de descarga. válvulas de
vacuõmetros. veias elétricas. Para distiniuir: Tapetes, cortinas e pacos. aparelhos aqusa.edores e,medidorea reduçao,
, válvulas de vácuo e ventiladores
nos para assoalhos e paredes, linóleos,
aparelhos cromográficos, aparelhos de
oleados' e encerados
barbear elétricos, aparelheis registradoTermo -n° 619.337, de 29-11-1963
ra e medidores de astencias, apareFreitas ei Irmãos Limitada
Termo to 619.342, de 29-11-1964
lhos para purificai água, aparelhos de
Minas Gerais
LinificO Leslie S. A.
alheais lampejantes. aparélhos reguladoEstado da Guanabara
de
galvanoplastia.
Classe 42
aparelhos
ra de gás
Caga
Classe 36
Para distinguir: Aguardente de
aparelhos didáticos, aparelhos .cinemar
togrãficos, aparelhos automáticos para
Para distinguir: Artigos de vestuarios
'Termo n° 619.332, de 29-11-1963
acender e regular gás, aparelhos para
a' roupas feitas em geral. Agasalhos,
Porttnato .Abitbol •
separar café, aparelhos para aquece:
aventais, alpercatas, anaguas, blusas
Estado da Guanabara '•
edificloa. aparelhos para experimentar
'k. 11;ditiatria Brasileirea
botas, botinas, blusões, boinas, babadínamos. aparélhoa para destruir basedoures. bonés, capacetes, cartolas, caraClasse 50
ralos' de ótica, aparalos pulverizado.
puças, casacão, coletes, capas, abales
rei, aparelros Para aquecimento de Para distinguir: impressos em geral, im- cachecols, calçados, chapeus,
,
'cintos, cing 9 4w1
água, aparelhos geradores aletroquiral- pressos em 'ailk-screen", serviços gráta& combinações, corpinhos, calcas de
cos. aparelhos para ratepçlio, zeproda- ficos, litografia, fotolitografia, fie:aulas, senhoras e de crianças, calções, calça&
Classe 32
Para distalguir: Jornais, revistas, rádio, dío de som e Jônico& aparelhos auto- cartazes, folinbas, calendários, cartões, camisola& camisetas, cuecas, carmins,
meticos eléttricos de pamar, aparelhos de "boas festas", rótulos, pàitura fun- colarinhos, cueiros, casa,
televisão, publicações • em geral
chinelos.
para espremer Irtatas e legumes, .aparè- dida em artigos de porcelana, louça, imlho& de alta temam aparelhos de pats- pressos e mtoalhas, tecidos, 1:apressos dominos, *charpa& fantasias, fardas, paTermo 119 619.333, de 29 - 11 -1963
amilitares e colegial& fraldas, galoFrancisco de Assis Chateaubriand
teção contra acidente de operaria& em artefatos de madeira, plástico, em ra
Bendeira de Melo
aparelhos abadiarem d alerramentas, artefatos de couro, pano couro, em chas. gravata& gorros, fogos de linee-rie,
jaquetas, leques, luvas. ligas. MaEstado da Guanabara
aparelhos distribuidoras de ambito e de artefatos de madeira, capas de revistas
dealacreateates para badalações ~itã- e capas para álbuns de fotograNas çai, mantem, melas, maiôs, mantas, mandriá°. mantilha:, palatos. P alas. P ep-toria& aparam: eaterilizadorei, aparelho
ar, pensas, pulava, pelerintu, ponches,
e iastruraentos usados na engenharia. • "Firmo ne 619.339, de 29-11-1963
agrimensura geodesia, aparelhos gateei- .#indicato dos Professores de EnsiqO polaina*, pijamas, punhos, perneiras,
Primário e se Artes, do quimonos, regalo.., robe de chambre.
fiadora& aparálhos de análises, apue- kerne-fido,
Rio de janeiro
,
roupão, sobretudos, mita. si:specular:os,
Mos ommizadoraa. apara/hm pastes:dAgida de banho, andalla&-sweater, chorEstado da Guanabara
m:doce& aparelhos reguladores e estale,
te& sungas, atolas, soutiens, ,elacks,
lizadores da presséo e do fluxo de ga'tala, touca& turbantes, ternos, reformes
ses e liquido& aparelhos para *alva,
e vestidos
mento e para shaalleação, aparélros
para escafandristas, aparelhos' para lim•Têrmo ne 619.343, de 29-11-1963
par vidros, aparelhos para caril:ato
Linificlo Leslie S. A.
auformigas e outras pragas, aparelhos
Estado da Guanabara
tomIticos acionados pela Introduçào de
Glasse 37
molas, aparelhos para pica& cortar ou
54' +•.à•
•
lasse 32
Para distinguir: Roupas de rama e me.
reduzir comestiveia. aparelhos espargi-,
Classe 32
ia, Cobertores, toalhas de uso pessoal
Jornais. rev sias, Pra- dores. aparelhas e instrumentos,-de dal
d etelevisão e rádio
calo, aparelhos para observações sSmi Para distinguir: órgão de zublicaçõo
e panos de pratr
u.
,
Termo no 619:326, de 29-11-1963
Francisco Ferreira Rosa
Lagéclo

Termo no619.334 . de 29-11-1963 Edgard de Moura
Estado da Guanabara

TV-Guia di Premio%

São José
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Têm° n° 619.344, de 29-11-1963
Ursas — Importadora .Limitada
Estado da Guanabara
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Têrmo 49 619.347, de 29-11-1963
Decorplay
Comércio c Indústria
Limitada
•

indústria Brasileira

(Seção III)
Usam n0 619.348, de 29-11-1963,
Gsraldo Alcântara Veloso
nq

Abril de 1954
setas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de Cartão,
sabates de papei" •
Têrmo n° 619.351, de 29-11-1963
-Transjihrtes Rodoviários Transminas
• Lim tada .
Estado da Guanabara
Classe 33
Titulo

Classe 2.8
Térmo n° 619.352, de 29-11-196 3
Alberto Barrandon Guimarães
Para distinguir: Artetatos de mataria
Estado da Guanabara
plásticos e de nylon: Recip,entes fabricados de material plástico, sevestiasenU011,57764
BRA.SVEIRÁ
tos conteCcionados de su3stancias animais e vegetais: Argolas, •sucaretros,
A. 13., C. DE
armações _para óculos. 'bules. , bandejas. Para distinguir: - Abridores para cartas,
PALAVRAS
bases .para telefones.- balata bacias, almofadas para carimbos, apontadores
CRUZADA'S
bolsas, caixas, carteiras, zhapaa cabos para lápis, arquivos para papéis, arquipara ferramentas e utensílio& cruzetas, vos • para fichas, papel mata-borrão,
caixas para -acondicionamento de ali- berço ara mata-borrões, borracha para
Classes: 13
14 — 28
_
Classe 32
mentos, caixas de .material plasiicè apagar, ca ssas para correspondência,
Insígnia Comercial
para baterias, coadores. supus, canesas, canetas, canetas-tinteiro, clips para lá- Para distiuguir: Revistas (publica`ções)
colheres, conchas, cestas para pao. ces- pis, caritabactores, clips para papéis, co• Têrmo n° 619.345, de 29-11-1963
Termo no 619.353. de 29-11-1963
tinhas, capas para -álbuns e para livro', la, colchetes, compassos, cestas para
Las Brasas Churrascaria S. A.
Esquema Publicações e Relações
cálices, cestos. castiçais para vela& papéis, crayons datadores, esquadros
Estado da Guanabara
Públicas Limitada
caixas para guarda de objetc•s cartu.bos. para desenhos, estojos escolares, estoEstado da Guanabara
coadores para chá, descanso para pra- jo para desenho, heras para arquivos,
•'
tos. copos e copinhos de plástico para fitas para máquinas de escrever, gramsorvetes, caixinhas de plástico para sor- peadores, goma arábica, grafite para
vetes, colherinhas. pasinhas garfinhos lapiseiras, instrumentos de desenho e
de plásticos para sorvetes. torininhaz de escrever, lápis, lapiseiras, máquinas
de plástico para sorvetes. riscos de de calcular, máquinas de escrever, mámesa, estoiras. estojos t ara . óculos. em- quinas de grampear, máquinas de soIndústria Braeleira
Classe .32
balagens de material plistico para sor- mar, molhadores, pastas para arquivos.
vetes, estojos para objelos, espumai de penas, pesos para papéis, percevejos, Para d stinguir: Jornais, revistas, alClasse 41
buns e publicações em folhetos em geral
nylon, esteiras, enfeites para automóAlcachofras, aletria, alho. aspargos, veis, escoadores de pretos, massas anil- papel carbono, porta-canetas, porta- carimbos,
porta-papel,
protetores
para
láTêm° ri° 619.354, de 29-11-1963
açúcar, alimentos para animais, amido, ruídos, formas para doces, Fitas Isolanamendoim, asneiras, amêndoas, araruta, tes, •filmes vii:gens, tios de celulose, pis raspadeiras, -réguas para desenho e Companhia Brasileira Rhodiaceta
tinteiros
arroz, atum, avela. avelãs, zeite, azei- fechos para bolsai, facas, guarnições,
Fábrica de Raion
tonas, banha, bacalhau, batas, balas, guarnições para chupetas e mamadeiras,
São Paulo
Tênia° n° 619.349, de 29-11-1963
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; guarnições para porta-blocos, guarniGeraldo
Alcântara
Veloso
café em pó e em grão, camarão, canela ções para liquidIficadorea e para bate.. Minas Gerais
tia pau e em pó, cacau, carnes, chá. deiras de frutas e legumes, guarnições
Caramelos chocolates, confeitos, cravo, de material plástico para utensílios e
Classe 38
Cereais, cominho, creme de leite, cremes ohjetos, guarnições para bolsas. garfos. Aro' para guardanapos de pape:
alinienticios, croquetes, compotas, can- galerias para cortinas, jarros,-',aminados aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
Dica, coalhadas, castanha, ceola, condi- plásticos. lancheiras. mantegueiras,
para retratos e autógrafos. balões i (exindústria Brasileira
mentos para alimentos, colorantes,
orinóis, prendedores de roupas, pu- ceto para brinquedos), blocos para
chouriços, dendê, dóces, dércea de fru- xadores para móveis, pires, pratos, pali- correspondência, blocos para cálculos,
tas, espinafre, essências alimentares, empás de cosinha. pedras pomes ar- blocos para anotações. bobinas, brochuClasse 31
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to• teiros,,
fIclais,
porta - pão, pulseiras para s•elés ras não impressas, cadernos de escre- Para distinguir: Barbantes, cordas, coemate, farinhas alimentícias. fava, b- pios. protetores
documentos, pu- ver, capas para documentos carteiras,
datnes e cabos de tôda espécie
andas, flocos, farelo, fermentos, feijaa. porta-documentos.para
placas
reSties. rad'. papel ou papelão, cápsulas de papel.
•
figos, frios, frutas sêcas, naturais e cruscaixas
de
papelão,
cadernetas,
caderTermo n° 619.355. de 29-11-1963
Çalizadas, glicose, goma de mascar, cios- porta-copos. porta-n,quels. porta-notas nos, caixas de cartão, caixas para paScovill Manufacturing Company
duras, grânulos, grão de bico, gelatina, zadores de água para uso doméstico, pelaria, cartões de visitas, cartões coEstados Unidos da América
goiabada, geléias, hersra doce, herva lhas, recipientes, suportes, suportes para merciias. cartões indicas, conteti, carProrrogação
inale, hortaliças, lagostas linguas. leite, ladrilhos e adesivos para azulejos, tolina, cadernos de papei melimetrado
eatdensado, leite em pó, legumes era peças. .carretéis para tecelagem guar- e em branco para desenho, caderpos
bt.nserva, lentilhas, linguiça, louro: mas nições de material plástico para indais escolares, cartõca em branco. cartuchos
ias alimenticlas, mariscos, manteiga. iria testi]. colas usadas nas indústrias, de cartolina, chapas planograticas. mi
margarina, marmelada, macarrão. mal guardanapos, saleiros, tubot, tigelas, demos de lembranças, carretéis de pa
Ra de tomate, Mel e melado, mate, mas- foros. lixívoa. lixas, II de aço, poma- pelão,' envelopes envólucros para chasas para Mingaus, molhos, moluscos, das para calçados, palha de aço, pre- rutos de papel. encadernação de papel
Classe a
mostarda, mortadela; nós moscada, no- parados para polir e. limpar madeiras. ou papelão, etiquetas, Rau Indicas,
ites; óleos _comestíveis, ostraii. ovas: vidro.. metais e objeto., _pano. para ((ilhas de celulose, guardanapos, livros Para distinguir; Batedores ou mexedores
paca, patos, pralinés, pimenta, pós :sara polir e para limpeza, Panos de esmeril
aZo impressos, livros fiscais, livros de elétricos para bebidas, limpadores 5 vápudins, pickles, peixes, presuntos, pa- e material abrasivo empregado na lira. 'contabilidade;
cuo, elétricos
mata-borriço: ornamentos
ds, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins: pez* de metais 's objetos, sabões em de papel transparente;
pratos. papeliqueijos, rações balanceadas para mil- geral, sabões em po, em flocos,.sapona
Termo n° 619.356, de 29-11-1963
nhos, papéis de estanho e de-alumínio,
mais, requeijões, sal, saga. sardinhas,
Indústria e Comércio de Minérioa
cepa velas e velas abase de
papéis
sem
impressão,
papéis
em
branco
"duiches, salsichas, sabes, sopas taS. A. — !comi
estearina para impressão, papéis fantasia, menos
Latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
Estado da Guanabara
para
forrar
paredes,
apel
almaço
a-- •
com
Etas; torradas, tapioca, tâmaras, talha;
Tèrmo n° 619.350, de 29-11-1963
tira, tremoços, tortas, tortas para ali- Transportes Rodoviários Transmitias ou sem pauta, papel crepon.• papel de
seda, papel impermeável, papel em boOlfato de animais e aves, torrões, toueiLimitada
- bina para inipressão, papel encerado,
Milho; vinagre
•
Estado da Guanabara
papel higiénico. papel impermeável
para copiar. papel para desenhos, paTêrmo n'S! 619.346, de 2941-1963
pel para. embrulho impermeabilizado
Decorplay — Comércio e Indústria
nonoviarios
.trinsportes
papel para .encadernar, papel parit esLimitada •
crever, papel para imprimir, papel paMinas Gerais
TR ANSM
rafina para embrulhos, papel celofane,
- IN AS
NOTICIAS,
papel celulose, papel de linho, papel
Classe
33
.DEÇORPLAV -,Coméício
absorvente, papei para embrulhar tà.32
•
Titulo
I baco, papelão, recipientes de papel, ro- Par. distinguir:Classe
Jornais, revistas e puVldáa;ilí
blicações em geral, álbuns, prowamas
radiofónicos
e de televi.são, peças teaPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
Nome Comercial
trais e cinematográficas

Ias Brasas
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