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DEPARTAMENTO NACIONAL
kiJtiSÏ fflAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
Reconsideraçáo de despacho:
Da 6 de outubro de 1964
José . Maria da Fonseca Sucessores
Limitada — No pedido de reconside.
ração de despacho na marca Tropical,
termo n.° 121.787. — Tendo em vista o art. 200 do Código deixo ,:c encaminhar o processo a instância superior para reconsiderar o despacho
de indeferimento uma vez que não foi
prorrogado o registro impeditivo a fim
de conceder o registro.
Metalúrgica Peçauto Indústria e Comércio Ltda. — No pedido de reconsideração de despacho na alaras Peçauto, termo n.° 325.014. -- Usando
do que me confere o artigo 200 do
Código da Propriedade, deixo de encaminhar o processo a instancia superior para o fim de conceder o registro da marca, noa termos do parecer
de D. de Marcas não podendo ser
usada a cór vermelha na cruz formada
pela marca.
Fernandes Barata 8 Cia. Ltda. —
Recorrendo do despacho que indeferiu
n.° 328.073, marca Três
e
Leões.. — Tendo em vista a alegaçao
t
aonticla no recurso impetrado requeira
a declaração de caducidade do registro
o 216.019, referente a marca Três
s para .bebidas alcoólicas na
classe 42.
Laboratórios NovotherapiCa S.A. —
Recorrendo do despacho que deferiu o
ermo n.° 330.850, marca Trisedin. —
termo
o artigo 200 do Código, em
face da marca Novosedin e Ypnosedin
de Laboratórios Novoterapica S.A.
reconsidero o despacho que mandou re.
gistrar a marca Trisedin para o fim
de indeferir o pedido.
Comércio de Tecidos Françatex Sociedade Anónima — Recorrendo do
despacho que indeferiu o têrmo número 385.545, marca Françatex — A
seção de Interferência informa que às
registros na. 253.108 — 274.835 —
274.836 ---, 274.837 e 276.667, respectivamente das clama 23 — 31
— 37 — 34 e 24, pertencem a requerente. — Reconsidero o despacho que
• indeferiu o pedido para o fim de conceder o registro.
Comércio de Tecidos Françatex Sociedade Anónima .- Recorrendo do
despacho que indeferiu o termo mime-

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
ro 385.546, Marca Françatex — A
requerente é titular dos registros número 253.108, na classe 23, registros
na. 274.815 — 274.836 e 274.837,
para as classes 31 — 37 e 34, registro
a.° 276.667, para artigos da classe 24.
— Reconsidero o despacho de indeferimento para o fim de conceder o registro.
Diversos:
Cia. Cegrejaria Brahma — No recurso interposto no têrmo n.° 331.121
— Arquive-se o recurso noa termos
do artigo 196, letra to do Código, visto
que o mesmo carece de fundamento.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
Dia 6 de outubro de 1964
Exigências:
'Metalúrgica Bendera.Ltda. — No
pedido de desistência no termo número 116.388, modelo industrial. —
Apresente procuração com poderes expressos para desistir.
Diversos:
Coral S.A. Fábrica de Tintas, Esmaltes, Lacas e Vernizes — No pedido de reconsideração do pedido de privilégio de invenção, térmo 118.881,
de American Can Company — Anotese a desistência do pedido de reconsideração.
Notificação:
convidado American Gen Company a comparecer a este Departamento
a fim de efetuar o pagamento da taxa
final do tárino a.° 118.881, privilegio
de invenção.
Ulysses de Souza Mello — No recurso interposto ao indeferimento do
termo n.° 117.451, privilégio de Invenção — Com o pronunciamento do
Ermo. Sr. Secretário de Indústria,
está finda a instancia administrativa.
— Recorra ao Poder Judiciária, querendo.
Reconsideração de despachos:
Cromopel Comércio e Indústria de
Papel e Papelão e Nair de Miranda
Silva — No pedido de reconsideração
do despacho de deferimento do termo
a.° 111.774 — modélo de utilidade —

—

STão tomo conhecimento do pedi&
tendo ein vista que o referido deu es
tenda fora fora do prazo legal,* assia

mesmo contra as disposições expressa
lio Cediça da Propriedade Industria(
para um novo modelo de caixa para • da' Lei a.° 4.048,• de 21 de dezeminq
embalagem — do requerente: Wallace de 1961. — Matnenho o capacho
Sergio Pereira. — Reconsidero o des- indeferimento.
pacho de deferimento publicado no
Móveis de Aço Fiel S.A. —
Diário Oficial de . 8 de maio de- 1964, pedido de reconsideração do despacN
para o fim de ser apreciada a oposi- de deferimento do ténno
119.49t
ção que deu entrada no prazo let;a1. -- modelo industrial — novo modak
Cia. Paulista de Tampas — CPT de elo para a construção de móvel
do requerente: Sodan, Sodet
— No pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do termo nú- D'Equipement de Magni= — Recos
mero 112.285 — modiilo de utilidade sidero o despacho de deferimento pv
para •—• Tampa para ariscos e simila- blindo no Diário Oficial de 8, de mak
res — Do requerente: Mecamolde Me. de 1964, para o fina de ser apreciada
ctinica e Plásticos em Geral Ltda. — a oposição que deu entrada no pra*
Reconsidero o despacho de deferimen- legal.
to publicado no Diário Oficial de 19
Vítor Perelli — No pedido de sir
de julho de 1964, para o fim de consideração do despacho de indeferi.
serem apreciadas as oposições que de- -vento do barmo n.° 120.093
&No industrial — para um desenhe
ram entrada no prazo legal.
João Cotic — No pedido de recon- para o verso ou dano de cartas da
sideração do despacho de deferimento Jogar. — Mantenho o despacho da
do termo a.° 113.884 — Privilégio indeferimento publicado no Diário Ofib
de invenção para — Aperfeiçoamento cial. de 3 de julho de 1962. — Cl
no processo de colocação dos pés na pedido, não está fundamentado, e, pai
base do mecanismo de cadeiras e-ou •alo, é arquivado, de acordo com e
poltronas giratórias — Do requerente: artigo a.° 196, alínea "b" do Código.
Antonio Alambert — No pedido (14
Indústria e Comércio Glrof/ex Brasil
Limitada — Mantenho o despacho de reconsideração do despacho de indefe.
deferimento publicado no Diário Ofi- lamento do termo a.° 120.407 — mcs
cial de 17 de agõsto de 1964. — O dela industrial para — novo tipo de
pedido não está devidamente funda- ',lendário eterno para vários fins.- —
mentado e é arquivado, de acôrdo Mantenho o despacho de indeferimento
p
com o artigo 196, alInea "b" do ublicadd nó Diário Oficiar de 3 ie
julho de 1962, o pedido não está funCódigo.
damentado e por isso é arquivado de
acórdo com o artigo a.° 196, atines
Notificação:
"b" do Código. — Arquive-se o pra.
E convidado Indústria e Comercio .cesso.
Girofiex Brasil Ltda., a comparecer a
Helio Taques Bittencourt — No peeste Departamento a fim de efetuar o dido de reconsideração do despacho
de
pagamento da taxa final do térrmo deferimento do termo n.° 120.768 —.
n.0 113.884 — Privilégio de inven- privilégio de invenção —
para dm
çâo.
pick-up estereofônico — do requerente
Icotron S.A. Indústria de Compo- Machie! de Vries — Reconsidero o
nentes Eletrônicos — No pedido de despacho de deferimento publ.cado no
reconsideração do despacho de dele- Diário Oficial de 12 de agesto de
ferimento do termo a.° 116.959 — 1964, para o fim de ser apreciada a
Privilégio de invenção — para nova oposição que deu entrada no prazo
isolação em condensadores — do re- legal,
Propagardes Patenteadas Luminosas
queretne: Indústria de Condesadores
Best S.A. — Reconsidero o despacho Propalum Ltda. — No pedido de re.
publicado em 17 de julho de 1964, consideração do despacho de indeferia
para o fins de determinar que seja mento do termo n.° 124.304 — mode.'
apreciada a oposição que deu entrada Industrial — para poste luminoso Par*
propaganda — Mantenho o despacho
no prazo legal.
de indeferimento publicado em
de
Joaquim ele Asais Martins Quinta° Julho de 1962. — O pedido não23
e3t6
— No pedido de reconsideração do fundamentado e, por is" é arria:Nadei
despacho de indeferimento do termo de acôrdo com o ardgo n.° 196, alinea
n° 117.310 — modélo de utilidade — "h' do Código. -- Arquive-se o propara novo tipo 'de caixa de descarga cesso.
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— As Repartiçõe;:s_ Públicas
deverão remeter ás e`x. pcdiente
destinado à pubikeção nos jorDENARTMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diáriamente;oté às 15 horas
DIRETOR • Gana&
— As reclamações pertinenr
DE BRITO PEREIRA
tes matériaretribuircia,mv op.
aos de erros os ontissões..rdeverão _treme:Ao- seevreior,"~aucações
CUSPE 0A escoe° am neoeçAo
ser formuladas pot- Saito,--á MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES

E-.P ED [ENTE

— As Repartições Públic&.
cingir4se-Ao às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e as iniciadas, em qual.
quer época. pelos órgãos com pai
tentes.
— A fim de possibilitar a e*.
messe de valáres acompanhadas
Seção de Redação, das 9 às 17,30
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os iro
horas, no máximo até 72 horas
DIÁRIO OFICIAL
epós a salda dos Órgãos oficiais.
teressados preferencialmente the.• .
SEÇÃO ai
que ou vale postal, emitidos a
íseelle de publioldea• do expediente de Oepertamede•
— Os originais deverão ser
•Ilacloned da Propriedade Industrial de efinletérie
favor
do Tesoureho do Deportam
dactilografados e autenticados,
da Indõetrlia Cerneraie
mento
de imprensa Nacional.
fessaluadas, por quem de direito.
Impresso nas oficiosa do Departamento de Impune* Nac
. hal
rasuras e entendas.
•
— Os suplemeAtos às edições
dos órgãos oficiais só se fornece.
ASSINATURAS
— Excetuadas as pára ci catedó aos assinantes que os soliciielor. que serão lempre anuais, tiS
tarem no ato da assinatura.
REPArnçõEs
a
PARTICULARES
FUNCIONÁRIO.
assinaturas poder-se-ão tomar.
funcionário público feem qualquer época, por seis meCapitai e interior:
Capitai e. Interiort
deral.
para fazer jus ao daas
ses OU. um ano.
Semestre
Cr$ 600.00 Semestre.'
Cr$ 450,00 conto indicado, deverá provar
— As assinatura., vencidas Age • . • • .• •
Cr$ 1.200,00 Ano • .• e
Cr$ '900100 esta condição. no ato da see14
poderão ser suspensos se= aviso
Exterior: -Exterior:
natuta.
prévio.
O disto de cada exemplar
Ano
Cr$ 1 .300,00 Ano • • eia • • • • • C4 1.000.00
Para facilitar aos assinantes
atrasado dos órgãos oftciaã
a verificação do prazo de vali- registro. o mês e o ano em que jornais. devem os assinantes pra- será, na venda avulsa, acresci.
dade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovação do de Cr$ 0,50, se do mesmo
parte superior do endereço vão A fim de evitar solução de com antecedência mínima de ano, e de Cr$ 1,00, por ano
Impressos o número do talão de continuidade no .recebimento dos trinta (301 dias.
decorrido

Propagandas Patenteadas Luminosas
Propalum Ltda. — No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do armo n.° 124.306 — modêlo industrial — nova configuração
ou forma de poste luminoso para propaganda. — Mantenho o despacho de
indeferimento publicado em 16 de julho
'de 1962. — O pedido não está fuadamentado e, por isso, é arquivado de
acórdo com o artigo n.° 196, alínea
1)" do Código, — Arquive-se o professo.
Propagandas Patenteadas Lumiosas
Propalum Ltda. — No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento o têrmo n.° 124 307 — modalo industrial — Poste luminoso para
propaganda — Mantenho o despacho
de indeferimento publicado em 23 de
Julho de 1962. — O pedido não está
fundamentado e por isso, é arquivado
de acôrdo com o artigo n.° 196, alinea
els" do Código. — kquive-se o processo,
João Massini — No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do tértno n, 126.590 — mo-

delo industrial — para novo tipo de
alça fixa para colchão de mola —

Mantenho o despacho ele indeferMento publicado no Diário Oficial de 3

mento do armo n.° 126.959 — modê.lo industrial — novo tipo de prolongamento para pés de móveis estofados e outros. — Mantenho o despacho de indeferimento pub licado em
3 de julho de 1962. — O pedido não
está fundamentado, e por isso, é arquivado, de acardo com o artigo 196,
alínea "b" do Código. — Arquive-se
o processo.
Abalo Roveri — No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do tenno n.° 126.970 — modêlo industrial — novo tipo de máquina
para cortar ferro. — Mantenho o
despacho de indeferimento, publicado
em 3 de Julho de 1962. — O pedido
não está fundamenta, e por isso, é arquivado de acsrdo com o artigo 196
alínea "b" do Código — Arquive-se
o processo.
- Calçados Flausino S.A. — No
pedido de reconsideração do despacho

de deferimento do termo original desenho de regro de solado de sapato
— do requerente: Calçados Visa tida

- Reconsidero o despacho de deferimento publicado em 4 de agosto de
1964, para o fim de ser apreciada a
oposição que deu entrada no prazo
legal.
José Perrone — No recurso interposto ao deferimento do termo 143.634
— modelO industrial — 'novo aparelho depilação — dos requerentes: Tomar de Almeida Queiroz e José
de Almeida Queiroz. — Reconsidero
o despacho de deferimento publicado

de julho de 1962. — O pedido não
está fundamentado e por -isso, arquivado de actirdo com o artigo n. • 196,
alínea "b" do Código. — Arquive-se
o processo.
Umbelina Dias dê Campos — No,
pedido de reconsideração do -despacho
de indeferimento do termo 126.946 — em 18 de junho de 1964, para o fim
modelo industrial — novo tipo e régua de ler 'apreciada a oposição que deu
para hombro, decote e cavas. — Man. entrada no prazo' legal.
tenho o despacho de indeferimento puIndústria de Metais Vulcánia S.A.
blicado em 8 de julho de 1962. — O — No pedido de reconsideração do
pedido não está fundamento, o por despacho de deferimento do termo miIsso, é arquivado de acerdo com o mero 144.519 — privilégio e invenMigo n. 0 196, alínea 'b" do Código. ção — para novo registro de gaveta
•-• Arquive-Se o processo.
do requerente: Artefatos de Metal
No pedido de te. —
Tose Restine
Dera
S.A. — Reconsidero o deide
indeferiluouiderac50 do despacho

pacho publicado em 21 de•aglisto de
Brasil Góes — No pedido de rec.on sl1964, para o fim de serem apreciadas deração da marca Morrão Brasil
as oposições que deram entradas no mero 397.857
Recorra ao poder Judiciário mas não deixe de apresentar
prazo legal.
procuração. O pedido de ReconsideraFormental S.A. Indústria e Comér- ção de Despacho foi indeferido porque
cio — Recorrendo do despacho que a Peticionaria não apresentou a prodeferiu o armo n.° 145.364 — modè- curação necessaria e suficiente.
lo industrial — para nova configuração em perfilado do requerente:
tECONSIDERAÇÃO DE
Alumax Indústria e Comércio Ltda.
DESPACHO
— Reconsidero o despacho de deferimento publicado, em 25 de agasto de
1964, para o fim de ser apreciada a
Ocil Organização Contabil e Imobioposição que deu entrada no prazo liaria Ltda. — No pedido de reconsilegal.
deração do despacho que Deferiu ep
Titulo — O CIR — têrmo: 412.158
EXPEDIENTE DO DIRETOR
de Ocir Organização Contabil ImóGERAL SUBSTITUTO
veis e Representações Ltda. — Arquive-se o pedido de açõrdo com o artiExiyê.ncias
go 196, alínea b do Código de P.I.
porque não foi anexada a procuração.
Dia 6 de outubro de 1964 •
Recorra ao poder Judiciário querendo
mas não esqueça de apresentar a 'ProN. 384.153 Cassio Munir S.A. curação necessária e indispensável.
Importação e Comércio — Apresente
procuração com poderes expressos para José Augusto Ferreira Filho — Re.'
corernte do despacho que indeferiu it
desistir.
=ama Ema no 435.420 -- Não tomo
N. 403.280 — Lanifício Sulriogrando pedido uma vez que
dente S.A. — Apresente procuração oconhecimento
mesmao deu entrada fora do prazo
com poderes expressos para desistir. legal. Recorra ao podei judiciário sit
N. 404.465 — Costa 6 0a. Ltda. quiser.
— Apresente procuração com poderes
N. 631.090 — Alisa Cia. imporexpressos para desistir.
tadora de Produtos Alimentícios ItaN. 410.193 — Metalurgica Alia lianos — Mantenho o despacho. ArS.A. — Apresente procuração com quive-se o pedido de acOrdct com o artigo 196 .alínea c'. dr, Código da P.I.A.
poderes expressos para desistir.
procurarão é- indispensável. Faça novo
Ns. 411.199 — 411.200 — São depós;to
querendo.
Paulo S.A. Ind. e Com. de Laminados .-- Apresente procuração com PoDiverso
deres /mucosos para desistir.

DIVERSOS

•

Lanificio Sulriograndentse S.A. —,.
pedido de caducidade da marca Alpina n• 247.114 — Anote-se a desistem.,
eia do Recurso de fls. 56 em face do
pedido expresso do Diretor Gerente do
Lanifício Sul Riograndense S.A.

— no pedido de
Denis Aluna
cancelamento da nomeação de seu preDefiro o
posto o Sr. Der .k Knight
pedido de cancelz,mento.
Gustavo Stief — no pedido de nomeação para seu prcposto o Sr. Paulo
Francisco de Avellar — Defiro o pedido.

•
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Dia 6 de outubro de 1964'
Not:ficacão:
Urna vez decorrido o prazo-de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei número 4.048, de 29-12-61 e-'.mais dez
dias - para eventuais juntadas cie recursos, .e da" mesmo não se deado valinenhum interessado, ficam notifica...
03 requerentes abaixo mencionados
a comparecer a ate Departamento a
fim, de efetuarem o pagamento ,da taxa'
final concernentes a expedição dos res-,
pectivos certificados dentro do praia de•
sessenta dias - na fOrma do parágrafo
único do artigo 134 do Código da Proj,
priedade Industrial.
•
. PRIVILÊGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO REPUBLICADO

DIÁRIO OFICIAL .(Seção III)
• N. 130.377 --- Imperial Chernical Industries Limited Satisfaça exigência.
N. 130.378 - Compagnie Prançaise
des Matieret Colorantes - Satisfaça
exigência.
N. 130.522 - Organização Otto
Pecego Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 131.111 - Toho Rayon Kabushiki Kaisha - Satisfaça exigência.
N. 131.247 - Sociedade de Instalações Belo Horizonte Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 131.248
I R C United Satisfaça exigência.
N. 131.292 - António Orlando de
Souza - Satisfaça exigência.
N. 120.909 - Produtos Químicos
Guarany S.A. - Satisfaça 'exigência.
N. 123.846 -- João Amaral Gomes
--Satisfaça nig:ida.
N. 129.436 -- Natto .1VIatsushita Satisfaça exigência.

N. 113.280 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes a tombas para refrigeradestinadas, a motores de E EDIENTE DO SERVIÇO DE
ção de água destinadas
CEPÇÃO DE INFORMAÇÃO
combustão interna Diesel
E EXPEDIÇÃO
Engine Co; Ltd. •
'
N. 121.613 - Fuso para ;Máquinas
maras
Arquivamento
de
processos
de
de Fiar e -Torcer - Skf Kugellagerfa-:
briken Gesellschaft Mit Beschrankter
Dia 6 de outubro de 1964
Ha faing
N. 369.079 - Drogaria Droganossa
• 'Exigéncias
N. 375.275 - Djaima Peres Ara.N. 119.031 -, Antônio _Afoutai Al- gão.
ves - Satisfaça cxígência.
Fundicap Fundição
N. 380.145
N. 121.985 -- •aszlo Rideg e Geode Camisas e Pistães Ltda.
ge Lendvai .- Satisfaça 'exigência.
Nicalau
N. 380.148
N. 125.646 - Motoharu Omeki N. 380.856 - Sociedade de Ónibus
Satisfaça exigência.
N. 126.919 - Anstalí For Mon-. Primor Ltda.
tage Technik -- Satisfaça exigência.- N. 382.839 -afwFerreira Forbelane
N. 128.730 - P Hoffmann La Ro-: 6 Cia.
N. 386.677 - Farmácia Rosário
che 8 Cie. Société Anonyme SatisLtda.
faça .exigência.
N. 128.731 - F ,Hoffinann La Rache 6 Cie. Société Anonyme
Sa-"
tisfaça exigência.
N. 128.740 - Argus Vhemical
Corp --- Satisfaça exigência. •
N. 129.063 - Rotm 6 Haas. Cu.
- Satisfaça exigência.
TN.-129.091 - J. R Beigy S.A.
Satisfaça exigência. .
N. 129.130- Sandoz -S,A. -- Satisfaça exigência.
N. 129177 - Imperial - Chemical
Industries. Limlted - Satisfaça exigência.
.
N. 129.194 - Société Rhociaceta
- -Satisfaça exigência. .
• N. 129.213 - N V- Philips Gioe1-;
lampcnfabricken - Satisfaça ,eiigên-.
•
N. 129.249 - Société Moniavon.
L'Oreal - -Satisfaça exigência.
N. 129.251 - G D Searle '6 Co.:
ted - Satisfaça exigência.
N. 1'29.316 .- Giba Société Anonyme
Satisfaça exigência:
N. 129.329 - Ciba Société Anonyme - Satisfaça exigência.
N, 129.41 - António Nunes de
Abreu - Satisfaça exigência.
N. 129.451 - Union Carbide Corp
- Satisfaça exigência.
N. 128.516 - General Eletric Co'.
. Satisfaça exigèn.cia.
N. 129.764 - Phillips Petrolcurn
Co. - Satisfaça exigência.
N. 129.900" - E Merc.k .Aktiengeselschaft - Satisfaça exigência. •
N. 129.907 - Bohme Pettchemie
GMBH- Satisfaça exigência.
• N. 129.908
Deutsche Gold Une!
Silber ScheIdeanstalt Vormals Roessler
- Satisfaça exigaicia.
. N. 130.355 - Bobar & Haas Co.
S.Tilsfaça exi gência. .

Outubro .de 1964 3687

N. 398.119 - Vezza PrOdutos Qulmicos e Farmacêuticos Ltda. N. 391.677 - ConfecOes Rigor
•
•
\Leda.
N. 392.766 -- A. Pinto Teixeira
8 Cia.
N. 396.000 - Móveis Santa Cruz
Ltda.
N. 396.640 - Farmácia do Carmo
Ltda.
N. 396.918
Panificadora Perceber
Ltda.
N. 398.575 - Nuno Buem Brandão.
N. 400.036 - Ninoga Implementai
Autopeças Ltda.
N. 402.908 - Litografia Isidoro
Nane, Ltda.
N. 403.106 - Panificadora Pais de
Barros Ltda.
N. 404.481 - famas Aviles S. A. •
Comercial Industrial e Imobiliária.
N. 404.934 - Hotel.do Centro Limitada.

N. 405.889- Martins Pereira 6
Silva Ltda.
•N. 406.086 - Química Industrial e
Alimentícia Seabra Ltda.
N. 408.608
Induplastlea Artefatos Plásticos Ltda.
N. 408.705 -• J. R. Rocha El Filhos Ltda.
' N. 408.886
Tossi 8 Ferrari.
N. 408.890 - Souza Villar 8 Cia.
N. 408.897 - Ferro 8 Cia.
N. 408.905 • - João Garcia Bonil.
N. 408.940 - Guy Plerre Berjeaut.
N. 409.082 - Albino Antônio da
-f,-4•RisFQ7,41
Silva.
N. 409-.120 - Rapbael Renato Vellego.. •
N. 409.215,- Bailey Ferreira IS
Cia.
N. '409.237 - Farmácia Patriarca
Ltda.
4I=SIE

-

•:ESTATUTO:

Dia 6 de outubro de 1964
• Notificação:
_ Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei mi.
luro 4.048 de 29-12-61 -e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo titio se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a éste Departamento a fins.
da efetuarem o pagamento da taxa ft-,
naI concernentes a expedição dos res.
pectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na forma do pazágrafo, único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.

TRABALHADOR RURAL.
Lei n9 4.214 *- de 2 de março de 1963
89Z

PREÇO Cr$ •100,00

• PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS

A VENDA:
Seção de Vendas i Av. RodrIgues Alves, 1

•

•
Ministério da Fazenda
.•
Atende-se a pedidos pelo SeisIço de Reembõlso Postal
Agência I i•

N. 429.223
Yate Indústria de
Maios Ltda.
N. 447.048
Scuissiatto Baasol
Cia. Ltda.
N. 453.666 - Joaquim Bemvenuto
da Silva.
N. 453.646 - Velasco Turismo
S.A.
N. 454.621 - S.A. MartMelli Coniissaria . etc Despachos tImp. e Com.
Samclico.
N. 454.716 - Beneficiadora de Me.
tais Santo Antônio Ltda.
N. 455.023 - Indústria e Comer.
cio Wylersan Ltda.
N. 455.373 - Mia Bitar.
N. 455.865 - Cotinta Composio5et
de Tiatas Ltda.
N. 456.021 - João Ferreira Neves.
• N. 456.220
Inas/a Indústria Paulista de Aparelhos Elétricos Ltda.
N. 456.252 - Casa Gebara Sedas
S.A.
N. 456.283 - Rubel Geraldo Tavares de Mattos.
N. 457.513 - Mário Alberto de
Paula Gusmão - Arquivem-se os processos.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES 'REPUBLICADOS,

DO

DIVULGAÇÃO IV!

N. 409.741 - Distribuidora Matonenii de Bebidas Ltda.
N. 409.742 •-• Distribuidora Matonense de Bebidas Ltda.
N. 409.745 - Distribuidora Matopense de Bebidas Ltda.
N. 409.835'- A Companhia Ultragas S.A.
N. 409,836 - A Companhia Ultragas S.A.
N. 409.869 - Comercial e Importadora Setilliões Ltda.
N. 423.068 - Joaquim de Souza
Rodriguez.
N. 423.070 - Espólio de António
do Abreu.
-N. 426.603 - Relógio Suisso baportação Ltda.
.
N. 427.381 - Aéro Metal Ltda.
N. 428.256 - Comércio e Indústria
Rosil de Produtos Alimentícios Ltda.
N. 428.529
Arthur de Oliveira
,
Filho.

N. 137.335 - Processos Químico&
para obtenção de compostos novos das
séries indol - Merck 8 Co. Inc.
N. 140.730 - Ap erfeiçoamentos em
ou relativos a ensacadeiras para produtos -de frigorifico5 Indústrias Mecanicas Hermann T.,tda...
Desenho ou marido Industrial Deferidos
-• N. 149.086 - Novo e original desenho ornamental para tecidos Indústrias Reunidas F Matarazzo.
N. 143.153 - _ Um nóvo modela de
cabide extensível - Carlos Nowlaa
Szczerbinski.
. •
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Textil Paulista S.A. (oposição
N. 146.759 — Original Cou r guração em blusas — Cuddle Knit do Bra- ao têrrno 640.186, marca Luar).
Lambreta do Brasil S.A. Indussil Malhas Ltda.
N. 146.810 — Câmara F ;inaclora trias Mecânicas (oposição ao têrde 8 mm Com corpo reve-;ivel — mo 640.682, marca Labras).
Lambreta do Brasil S.A. IndúsMeopta Narodui Podnik Pruov.
trias Mecânicas (oposição ao têrmo 640.681, nome comercial In.
Exigências
dústria Metro Mecânica Labras
N. 117.659 — Luis Bust,unante Per- S. A.).
cionais S.A. (oposição ao têrmo
nandez — Satisfaça exigência.
N. 148.888 —• Enio Nogueira Lei- 639.138, marca Delipan).
Satisfaça exigência.
to
J. A. Chaves (oposição ao têrmo
N. 149.461 — Adail Machado — 631.365, marca Defumador CaboSatisfaça exigência.
clo Flexeira) .
Halfeld Calderaro & Cia. Ltda.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE (oposição ao térmo 643 616, marca
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO
Salicitol) .
E EXPEDIÇÃO
Ja Chaves (oposição ao têrmo
'Arquivamento de Processos de Patente n. o 641.066, marca Defumador 7
Imagens) .
Bial Farmaceutical Ltda. (opo,
Dia 6 de outubro de 1964
sição ao têrmo 629,304, marca MiN. 94.376 — Heraclito de Simone tilmelubrina de Mayo) .
Meira.
Fab. Nacional de Aratefatos da
N. 95.206 — Jesus de Los Angeles
Metal S.A. (oposição ao tèrmo
Zapata Farina.
N. 95.207 — Jesus de Los Angeles n.° 641.071, marca Fapromel)
Moinho Sete Irmãos Ltda. (opoZapata Farina.
sição ao têrmo 640.532. marca
N. 112.721 — Ni-Kia Tchen.
N. 116.522 — Pechiney Compagnie Ideai) .
Geraldo Alcântare Valioso (opode Produits Chimiques Et Electromesição ao têrmo 642 033, marca
tal Lurgiques.
N. 116.796 — Orlando jeronymo. Centauro) .
N. 116.912 —• Gabriel Pou Mateus.
Lab. Torres S.A. (oposição ao
L.I.R.C. Laborato- têrmo 635.037, nome comercial
N. 123.500
ri babará Di Ricerca Chimica.
Rodoviário Torre Ltda).
N. 137.116 — Castro Alves Mala
Organização Contabil e AssisE, Cia. Ltda.
N. 137.780 — Olavo Silveira Pe- tencial Orca Ltda. (oposição ao
têrrno 637.575) .
reira. .
o
Coppa.
Auto Peças Henrique Schank Ing
N. 138.017 — Jo
Aloja.
dústria e Comércio S.A. (opsição
N. 142.145 — Iolanda
Ns. 142.146 — 142.147 — Iolanda ao têrmo 637.561).
Alota.
Auto Peças Henriqu a Schenk InN. 146.852 — Francisco de Olivei- dústria e Comércio S.A. (Oposira Santos.
N. 157.747 — Theophilo de Al- ção ao têrmo 637.562, marca H.
meida — Arquivem-se os processos. S.L.).
Civia S.A. Administração de
Bens, Corretagens Incorporações
(oposição ao têrmo 638.817, marNOTICIÁRIO
ca 81v).

PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

TÉRMO N. c 135.088

TÊRMO N. o 125.152

Depositada em: 18 de dezembro
de 1961.
2

De 21 de dezembro de 1980
Requerente: Compagnie de Pont-A-Mousson, firma industrial e
comercial francésa, estabelecida
em Nancy, França.
Pontos Característicos: Instalação aperfeiçoada para a confecção de machos de fundição.
Privilégio de Invenção.
1. 0 Instalação para confecção
de machos de fundição numa caixa de machos e com auxílio de
uma mistura de areia e de unia
resina t(rmasolidificável, instalação essa, caracterizada pelo fato
de comportar, em combinação
um cabeçote de sucção, próprio
para aspirar, de baixo para cima
dentro da caixa de machos, não
somente a parto da mLstura que
permaneceu pulverulenta, mas
também a camada incompletamente transformada pelo calor, e por
conseguinte não endurecida, subjamente à concha ou carcaça inteiramente solidificada, e um dispositivo de sôpro, para provocar
automàticamente. sob a ação da
aspiração, um sôpro de ar na superfície da mistura não endurecida. pondo suas partículas em suspensão no ar, am face da sua As
piração pelo referido cabeçote.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da
Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido,
droo e itedo na Repartição de Patestes da França em 22 de janeiro
de 1960 sob n.° 818.471.
Um total de 8 pontos.

--w10 N. o 140.732
Serviços Técnicos de Organização Sortec (oposição ao têrmo nú- Depositada em: 5 de julho de 1962
en
do
Brasil
Indústria
g
mero
638.640, título Serteg).
Volkswa
Requerente: Indústrias MecâniS.A.
e Comércio de Automóveis
Ind. Metalúrgica Gazola Ltda. cas Hermann Ltda. — São Paulo.
(oposição ao ténno 643664. mar- (oposição
ao têrmo 637.691, marTítulo: Digestor e secador usara
ca Vkolswagen) .
ca C) .
resíduos animais.
Móveis Cimo S.A. (oposição ao
Benfica Pneus S. A. (oposição
Privilégio de Invenção.
Urino 641.047, marca Vim()).
ao têrmo 625.582, marca Benfica).
1. 0 ) Digestor e secador para reSerralheria Movilar Ltda. (0120Arbame S.A. Ind e Comércio
(oposição ao têrmo 841.849, mar- eleão ao têrmo 634.683, marca síduos animais, constituído por
Modelar) .
cilíndricas circundado por camisa
ca Apollo) •
Serralheria Movilar Ltda. (opo- de vapor, disposto horizontalmen.
Arbame S.A. Ind. e Comércio
sição
ao têrmo 634.662, tituo Ser- te com abertura superior de car(oposição ao térmo £41.850 marca
ga e bica de descarga inferior preralheria
Modelar) .
Apollo).
Sarrefiheria Illovilar Ltda. (opo- ferivelmente disposta num dos
Arbame S.A. Ind. e Comércio sição ao têrmo 634.661, nome co- topos, caracterizado pelo fato de
(oposição ao termo M1 851, marca mercial Serralheria Modelar Li- que internamente apresentar câmaras de circulação de vapor aquéApollo) .
mitada) .
cido, câmara essa ligada a um
Cia. União dos Refinadores
Societa Farmacentici Itália (opoMucar e Café (oposição an tèrmo sição aotêrmo 642.019, marca Are- agitador tubular em forma de "C",
cujos ramos livres silo ligados per842 500) .
nabol) .
pendicularmente à referida danaFord Motor Co. (oposição ao r a, esta solidária, por um dos exRoas Geinmer Gear do Brasil
Comércio e Indústria Ltda. (opo- térrno 638.915, marca Forjauto).
tremos, a um eixo acionado oor
Taylor & Perguson Limited redutor movimentado por motor.
sição ao tèrmo 640.243, marca
(oposição ao Urra° 638.883, titu- enquanto que pelo outro extremo
Genmar) .
lo Bar Ambassador).
a câmara se apresenta conectada
Indústrias de Chocolate Lacta
Time Ilercules Cycle And Motor
eixo tubular pelo qual se dá o
B. A. (opos i ção ako térmo 839.714, Co. Limited (oposição ao têrmo a
ingresso de vapor. eixo Rase el r=arca Andorinha) .
nP 633.014, nome comercial ArCia. Jauense de Fiação S.A. tefatos Munias S.A. Indústria e -ruldado por tobo que Dormite a
enicia da líquido aendenaaclo.
mar640.1164,
:(oposição ao tênno
comérolo).
Total de '3 pontos.
BOsco)
*a Dom
Oposições:

Outubro de 1)ô4

Requerente: Olavo Ehmke
São Paulo.
Título: Dispositivo para a movimentação das ha.stes de ant,mas.
1. 0 ) Dispositivos para a movimentação das hastes de antenas,
caracterizado pelo fato de consoo
tir em recipiente formado por
tampa e fundo, êste com paredes
laterais dotadas na espessura cie
canal circular, alojamento paot
,
cabo de aço, preferivelmente reaberto de plástico, cabo ês:, , me.
atinge o exterior por salda ex i stente na tampa do conjunta, era
posição tangencial, sendo que ..x
ternamente o cabo se apreeenta
encoberto por capa que atinge
parte inferior di antena, it1;2Tr;sando nesta apenas o cabo, que se
rosquela ou se. fixa de outra forma qualquer conveniente à oxl remida& interna da haste mais interna da antena telescópica.
Total de 3 pontos.
TERMO N. o 147.517
De 11 de março do 1a°3
Requerente: Nationai Res . ;o(
Development Corporation — Leo
dres — Inglaterra.
Pontos característicos: Proe,.o.;
para cultura de virus.
1. 0 Processo para a cultura O
virus para vacinas . caracteriafoo
pelo emprêgo de células do rim dc
filhote do criado domado. cl .) Onha células fibropiasto danam./ e..
da BHK 21, ou células do msiic
modificadas pelo virus poliGMO.
para o cultivo doe viras paro .5
quais as células são) viave's.
Seguem-oe mais pontos.
Rio, 28-9-1964 — Assinei , micerrei 122 laudas do exrPcliont,
Nilton Alvim Xurier, Diretor de
S. Documentada),
TÊRIVIO N7 91.826
Em 14 de janeiro de 1957
Requerente: Mauro Longa — T1:s
Grande do Sul.
Título: NOvo d!.,positivo em po!.t..1pacotes siSbre capote. — Privilégio 4,

Invenção.

— N6vo dispositivo em p.or n.
pacotes sôbre capota, caracterizado rim'
articulaçOes existentes em duas ir -edes Opostas do porta-ir lotes.
Mudo que aa ditas paredes apa,ta‘.
Iam rebatidas sóbre a capota. d
articulações sendo constituídas de en-••
costo dentado provida d ,.
manual e acoplado ao enatisto den,nclo
fixado ã estrutura do porta-paro'ei .
makal de 2 pontos.
TaIRMO NQ 124.069
Requerente: 'Griffin Wricel Coinna.

ny — Estados Unidos da América

Titulo: Processo de produção de ob.
jeto de metal laminado. — Privrezic
de Invenção.
Um procesos de produzir ar:1lo
gos laminados de (metal a partir ri.
metal em fusão disposto rui inn rce!.
ptente iitpormeáve. co ar, caracie
za.do pelo fato de coma:Cr
pas de: estabelecer -ema avenida. im,

naa-Telra
jpertiamevel ao ar, de oomimIcação enIre o recipiente o sunie entrada locee,
eeeada em uma das extremidedast
tne molde alongado, formado dg
enaterial frio e tendo, em sua outra
eXtreanidade , um elevador destinado
vedar a contração interna da peça
'elida para urna profundidade 'irei& da outra extremidade do molde;
aplicar pressão superatmos.férica ao
metal contido no recipiente, a fim de
orçá-lo do recipiente para o interior
do molde; após o moldo estar cheio,
fechar a entrada com uma tampa
feita, de um material frio; após o metal contido no molde ter ee solidificado em uma peça fundida, cortar uma
orço da outra extremidade da referida peça fundida, m uma área acima da profundidade que é isenta de
cavidades internas de contração;
aquecer apeça fundida até que a temPeratura de Mela a extensão da mestria seja superior à. temperatura de
Solda do metal; e a secee - antes que
e temperatura da ditada pe ça fundida tenha caído abaixo da temperatura da solda do metal. lamnar a peça fundida até que tôdas as cavidades internas de contração tenham
tsido eliminadas por soldagem interna.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convençáo Internacional e o
ekrt. 21 do Decrete-lei n° 7.903, de
27 de agasto de 1945, a prioridade do
emaespondente pedido clepcaltado na
Partiçáo de Patentes nos Estados
idos da América, em 21 de março
e 1960, sob n9 25.498.
Total ãe 8 pontos.
Prioridade: Estados Unido, da Amé:Ice. em 21 de março de 196e sob número 25.498.

to,

TERMO N° 124.196
Em 14 de novembro de 1960
Requerente: Griffin Wheel Company — Estados Unidos da América,
Titulo: Processo e dispositiva tara
f undição em pressão. — Privilégio de
invenção.
Pontos Característicos:
1 0 — Um aparelho para vazamento
pressão, incluindo uma caçamba
eido uma câmara externa e sendo gi_
Irado em um eixo substancialmente
horizontal, caracterizado por uma
abertura de enchimento e ti . .1 introeueáo de material fluído na amara,
uma janela de tubo de vazamento, e
dispoeitivo para girar a dita caçamba
ra e de urna posição de enchimento
ruma posição de vazamento.
A requerente reivindica de acôrdo
oom a Convenção Internaconm e o
aet. 21 do Doe. -lein9 7,903 de 27 de
agôeto de 1945, a prioridade do coreespondente pedido depositado na
Repartição de Patente nos EE. UU.
da América, em 18 de novembro de
1959. sob número 853.316.
Total de 8 pontos.
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lador a ser sincronizado, caracteriza..
do pelo fato de o sinal sincronizador
O sinal em dente de serra ser apil.
dO ao discrim'nador de fase através
um circuito de descore:alo periódico,
grete é ajustado de forma que sob a
thçeo da voltagem de soma integrada
esteja continuamente aberto numa
condição em-sincronismo, enquanto
numa eondiçáo fora de sincronismo
devido ao sinal pulsatívo então produzido pela voltagem de soma pela
integração esteja essencialmente aberto durante o primeiro meio-ciclo dêste
sinal puleativo e fechado durante o
segundo melo ciclo do mesmo.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n° 1.90.3, de 27
de ageesto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Holanda.
em 18 de novembro de 1959, sob número 245.529.
Total de 9 pontes.
1.•n••nn••n••n

Teelesee) lete 124.229
Em 16 de novembro de 1960
•
Requerente; General Electric Company — Estados unidos da América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em fundição em lingotes. — Privilégio de Invenção.
19 — Método de fundição de une
metal em estado de fusão dentro de
um molde que oompreeende o despejamento do metal em função dentro
do molde, caracterizado pelo fato de
que antes do metal ser despejado dentro do molde as superfícies internas
do molde são revestidas com uma
composição compreendendo une séli-

cone fluido e uma sélica finamente
•
Finalmente, a requerente reivindica
os favores de Convenção Internacional, visto a presente invenção ter sido
depositada na Repartição Oficial de
Patentes dos Eseenos Unidos da Américe. do Norte, em 23 de novembro de
1959, sob o a° ii34.582.
Total de 8 pontos.
TERMO N° 124.325
Em 21 sie uovembro de 1980
Requerente: The Engliele Elletric
Company Limited — Inglaterra,
Titulo: Aperfeçioamentos em e relativos a fusíveis elétricos. — Privilégio de Invenção.
19 — Um fusível elétrico, caracterizado por ccenpreender uma fita de
metal fusível de largura uniforme e
tendo uma série de ranhuras, cada
uma das quais se estendendo através
de tôda a largura da fita; tendo a dita fita também, numa extremidade
da dita série cie ranhuras, uma calha
transversal que se estende através de
tôda a largura da fita, sendo a dita
calha cheia com metal de ponto de
fusão mais baixo do que o dometal
da fita e capaz de se ligar com o mesmo.

Total de 13 pontos.
A querente reivindica a prioridade
dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Inglaterra em 27 de novembro de 1959,
sob n9 40.405-59 e em 17 de fevereiro
de 1960, sob Ws. 5.553-60 e 5.554-60.

REGULAMENTO

Lio CONCURSO. PARA JUIZ
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO
ESTADO DA GUANABARA
DIVULGAÇÃO N°

920

PREÇO: Cr$ 120.00

A VENDA',
TERMO N9 124.219

Na Guanabara

Requerente: N. V. Philips' Gioei.
lenc pnfabrieken — Holanda.
Til cito: Aperfeiçoamentos em ou re-

lativa.; à arranjos de circuito para
um escileeoe local cem o
canele) de um discrOninae,or de fase.
—
veégio de Invenção
I — Um aranje de arculto pesa
eine (mbar um osalador local com o
auxieo de um discriminador de fase
ca Ceai ello -fornecidos em sinal emcronizador puleaevo e um sinal de reIerenca em forma de dente de serra
reabeia do eseálador local e o terminal
cie :da co q ai é i-do com O CSCI n

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência

1: Ministério da Fazenda

einci . cnizar

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
Em Brasil
Na Sede do D.

I. N.

Outubro de 1964 3689
TER1110 N° 124.441
Em 24 de novembro de 1960
Ltequerente: David Corado, Rem0
Guldi e Juan José liemos'.
Título: Um sistema de transmissão
de movimento giratório em ventiladores de pé. — Privilégio de Invenção.
19 — Une sistema de transmissão de
movimento giratório em ventiladores
de pé preferivelmente, caracterizado
pelo fato que éle compreende sôbre
uma face do cilindro que contém o
dispositivo ventilador e sôbre a que
emerge o eixo do motor, um arco provido de uma cavidade inferior e unia
ranhura em todo o seu comprimento,
com tampa nos seus pontes de arranque, onde no interior da cavidade do
arco se colocam quatro plaquinhas
com ealiencies superiores que desli.
zam pela ranhura, e onde ditas quatro plaquinhes contem sare suas saliências eixos portadores de casquilhos e meios combinados no seu espaço delimitado no arco de modo a estar
em contato permanente pelo menos
três delas, sustantaeas por uma mola,
e que estabelecem também contato
com outro meio que gera sôbree um
eixo fixado na face do cilindro do motor, e onde a bcae cie dito meio é cônica, o que permite que se vincule
com outra roda cônica de posição coincidente na; sues superfic:es de contato, onde esta roea gira sôbre una
eixo fixado na superfície do cilindro
oue é contido ror arruelas providas
de mola, e onde dita roda gira em
contato em volta de outra sunerficie
coincidente cônica flue providência a
bato ou ne onde o aparelho re apoia
no eeit giro.
Total de 9 pontos..
TERMO N9 124.503
Em 28 de novembro de 1960
Requerente: Paillard S. A. — suf.
Ça.
Título: Dispositivo de batentes móveis para máquinas de calcular. —
Privilégio de. Invenção.
1 0 — lerispasitivo de batente móvel
para máquina de calcular, compreendendo um carrinho sustentando uma
série de t atentes móveis constituídos
por elementos em corrediça, paralelas entre Ales e dispostos em várias
fileiras, cada batente sendo suscetível
de deslizar longitudinalmente para
ocupar duas posiçóes, um mecanismo
de escape permitindo ao carrinho
avançar passo a passo sob ação da
uma mola de acôrdo com uma direção
transversal em relação às ditas filei.,
ra,s e à direção de deslocamento longitudinal dos batentes, órgãos de comando permitindo im p elir cada batente para deslocá-lo de uma primeira
pare tuna segunda posição, cada órgão
de comando apresentando uma parte
destinada a entrar em contacto com
um batente de uma fileira, essa parte
sendo móvel no sentido de deslocamento do carrinho enquanto o órgão
de comando age sóbre um batente,
caratterizted'o pelo fato do que o disa peça de acionamento colotada de.
positivo de escapamento compreende
fronte da fileira dos batentes que fica
em frente dos crni órgãos de comando, essa peça de acionamento sendo
ajustada de modo a ser deslocada por
aquele batente que está abaixado, de
maneira a pettnitir hm ciclo completo
de escapamento de carrinho,
A requerente reivindica de caceado
com a Convenção Internacional e O
Art. 21 do Decreto-lei no 7.903 de 27
de moeste, de 1943, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Sílica. em 7
de dezembro de 1959, sob n9 81.553.
Total de 6 pontos.
Prioridade : Suíça, em 7 de derem.
bro de 1959. sob n9 815.555.

3 :590 Cegurida-fera
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' TMMO No 121.546

Em . 39 de novembro dc 19;3
Renuerente: General Eesctric Coe. •
pany-- Estada: Unidos da Araárica.
Titulo: Aperfeacrenento em capeei_
tares tipo seco. — Privilégio de Inven.
le — Um aperfeiçoamento. em capacitor tipo seco. cenforme de cato e
ilustrado acima, correspondendo a
preparação de um rôlo capacitar caracteriaido por compreender: uma
pluralidade de eletrodcs espaçados com
uma pluralidade de cercadas de material dielétrico intercaladas entre porções de eletrodos adjacentes; impregnação do rôlo capacitor com ama
mistura compreendendo um composto
aril monovinelco e, Pelo men % uat
composto a ril pelivinilico incluindo,
um catalizador de polimerização e em
seguida a cura, oazacterizado pelo fato
de que a' composição impregna:tete é
entao carrada e. choque ("shook
curecr) peloaquecimento a uma tem..
ventura variando de 120 a 13590 dunate ara intervalo de tempo de 5 a
120 minutos..
nahnente, a. requerente reivindica
ea favores da Convenção Internacional,
visto a presente frivenção ter cido depositada na Repartição Oficial de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte em 2 de dezembro de
1969 sob o ne 856.800.
Tetal de 6 pontas.
•••••••nn......

TERMO N 124.677
Requerente: Pfatt — Brornberg, reocledade Anónima Industrial Comercial
Financeira. •-• Argentina.
Titulo: Aperfeiçoamentos em máquinas de costura e bordar. — Privilégio
de Invenção.
Ie — Aperfeieeamentos em ri:dique.
nas de costura e bordar em geral, e
especialmente aquelas que ficam providas de uma fonte de propulsão motriz do tipo queleva de preferência
em caráter de fonte motriz um motor
elétrico, cujo eixo rotor propulsor fica
ligado meceante melai de transmi.~
correspondentes com o eixo impulsionado da máquina de costura e bordar,
ficando interligado em um d03 conpelo' meus uma resistência veriável
dutores do cordão elétrico do motor
sarada de meios- de comando correspondentemente acionáveis, .caraeteri.
nados pelo fato que o melo de tremmissão vinculada com o eixo rxopulsor do motor fica Ligado com uma
peça tubular ametnada soltamente
giratória na pene respectiva do eixo
do motor e provida de meles de trans
alazão operutivamente vinculados com
meios trama/mores, que por sua vez
ficam ligados com outros medos de
Inesmissão vinculados fixamente com
o vetor do motor, ficando dispostos
Meros intermedidris num coda) susSentanta lifeleeI com. respectivamente
desligáve/ da peça tubular portnaara
do meto de ~grão vinculado cone
O eixo rota: propulsor do motor elétrico.
Total de 12 pontos.
=USW pr? 124.855
•
Era 9 de dezembro de 1980
Requerente: General Electric Company Estado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamento em produçao de materiais ~anatem. — Priellégio de laveneeto.
— O Método de produção de um
corpo consistindo essencialmente de 2
• e% ~Peso de silício, até 11% de alta
latido, até b% do atteratnio, ate 5% de
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meeede.nio, não mais que cêrca de
0,2e1 em peso de impurezas Incidentais, o restante substancialmente aõ
ferro e tendo uma maioria dos •grães
em uma orientação cristalina preferimaal seiscionada dó empo consistindo de (110) (001) e (100) (001) caracter1ze:10 por, formar-e:e um corpo
ea liga de até cerca de 0,28cm de espessura e fine/mente recozende ocos•
para desenvolvimento da textura
a uma temperatura não inferior a
109090 destacando-se em que durante
o recozimento de desenvolvimento. de
textura o teor de oxigêniopresente na
superfície do corpo é controlado de
medo a fazer ecoe que a maioria dos
grãos tenha a orientação , cristalina
preferencial.
Total de 9 pontoe
Prioridade: Estados Unidos da América. em 16 de dezembro . de 1959 e 4
de janeiro de 1960, sob os n os. 859, 847
de 1959.
Tele1410 N o 124.931
Em. 13 de setembro de /NO
Requerente: . Tsurukiceel Wakal —
São Paulo.
Título: Aperfeiçoamentos em e relativos a aparemos de água e luz colar. -- Privilégio de Invenção.
ar .... Aperfeiçoamentos em e relativos a aparelhos de aueelmento de água
a luz solar constituídos por um quadro fechado no fundo e com a frente
coberta por vidro translucida caracterizado por ter alto e na parte fechado no fundo- e com a frente coberta
ror vidro transhIcidn ca,•:v.terizada
por ter ao alto e na parte inferior Interna dois tubos em sentido transversal ã frente com uru dos extremos fechalo por tanraSee tarnovivels, sendo
a outra extremidade dos mesmoe tudro e voltadas peia O alto, e sendo, o
fundo do quadro, por traz dos tubos
do alto e da base, guarnecido em tóda
a área por chapa metálica.
Total de 2pontose
1
Te2LMO 'Ne 124.940
Em 13 de deidinben de 19.60

•
Requerentes IPEL Indústria Plástica Ltda. — São Paulo.
Titia*: Aperfeiçoamentça ern gimes
para calçados. — Priv ilégio de Inven-

ção..
19 — Aperfeiçoamentos em almas

para calçados, caracterizado pelo fato
de as mesnías serem feitas em uma
única peça de material plástico ou
equivalente, formada por uma fina
placa planá, no formato do °alterno
do trecho correspondente ao entronque e salto do calçado, plena cata
provada central e longitudinalmente
de um ressalto alongado suavemente
recurvado e de secção substancialmente trapezoldal.
Total de 2 pontos.
Telelf0

125-252
•

Era 26 de ~abro de VOTO
Requerente: General Electric dompany — Estados Unidos da América.
resma para operar ebaves por meio
Titulo: Aperfeiçoamento em mecanismo para operar chaves por meio
de energia acumulada. — Privilégio
— UM mecanismo de operação,
de energia armazenada , para Interruptores de circuito, dotado de um ei.
xo operante para atuar o membro de
contato móvel do Interruptor do circuito e de Meios de armazenamento

'de energia carregádeis .por uma manivela para fazer girar o eixo Operan
a fim de abrir e fechar os contatos-te
de interruptor de circuito, caractera
tido pelo fato de que. uma articulação interliga os meios de. armazenamanto de energia, através de uma conexão de movimento livre, com a mareeela, para distender o mecanismo
de articulação e carregar os meios de
armazenamento de energia, pela rotação da manivela, ciorrendo descarga
das meios de afin.deenamento de energia pelo movimento da articulação da
alavanca para além do ponto morto.
e caracterizado também peai tato de
que o eixo operante fica ligado à articulado por unia cerrada conexão
de movimento livre que se tOfna efetiva pela descarga doe meios de armazenamento de eneara a fia de
abrir e fechar os contatos do Interruptor.de circuito.
.
Total de 6 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da América, em 31 de dezetobro de Me, sob
n9 863.242.
'Firma) Ne 128.35e
Em 29 de dezembro de 1960
Requerente: Dr. -Ana Ide /W all —
São Paulo.
'Tardo: Tampa teara liquidificador e
semeares. — Modelo de =idade.
— Tacape para liquieeeicador e
similares, circular, caracterleada por
uma pequena aba interna periférica e
paralela à aba externa, formando um
sulco no qual se encaixa o bordo do.
'mau do liquidificador ou do recipiente.
Total de 2 pontos.

Outubre

19:4

TERMO N" 125.423.
Em 15 de sal, :nfaro de 1933
Requerente: Cyty deeneil Of rhe
City Of Durban — Província de Natal — União Sul — Africana.
Título: erecani: :no Intercomutadox
— Patente de Invenção. — Privesegio
de Invenção.
lo — Ler.o, inetalaeão cempreeneen.
do pluralidade dernáquinne receptaras
de tabulador elétrico, cada quar tendo meios de operação manual para
receber dados que Use forem inseridas,
um maniere menor de máquinas re.
gistradoras operáveis eletricamente e
Os meios de cortesão elétricacos para
automaticamente .- conetar qualquer
máquina receptara de dados operacionalmente a qualquer máquina na
gistradora- de dados, depois dos dados
terem sido insexidoe na máquina re.
captora de dados.
A requerente reclama os beneficies
da Convenção Internacional, de actado com o art. 21 do Código da Pra.
priedade Industrial, em virtude do de•ósito efetuado na latato: . Sul-Arricana a 17 de sete:abro de I95e, sob número 3.663-59.
Totel.de 17 pontas.
TaRMO N o 125,435
Dep. em. 19 de setembro de 1960

Requrentes: Indústria Eletrônica
Stevenson Ltda. — São Paula.
Titulo: -"Aparelho para iluminação
de emergência". — Privilégio de Invenção.
l• — "Aparelho para iluminação de
emergência", caracterizado essendial•
tnentepor um transformador -1- iogado-pelo primário I rede elétrica .2.
de 110 ou 220 volts e cujo enrolameneliRMO No 125.359
to secundário se liga a retificador de
selenio de onde completa .3- e a um
Em 29 de dezembro de 1960
o relay" -4- do tipo anoralelmente
aberto' conjugado à Remirada piloto
Requerente: Anatole Eagan —
-5. e ao positivo de bateria ou acumuPaulo,
lador acido ou de niquel cedmio -6.
Anu:veador elétrico para a que por sua vez alimenta uma, multiconfecção de pastas e massas adaptá- plicidade de focos de luz -7- sob can.
vel a liquidlecadores ou aparelhos si- trate do relay -4milares. — Medeio de Utilidade.
Total de 2 pontos.
'Arnase.ador elétrico para a
confecção de pastas e massas, adaptável a liquidificadores ou aparelhos
• TeRele0 No 125-501
similares, caracterizado por uma coe.
beça com rosca interna, atraveseada
long itudinalmente por um eixo dobra- Dep. em 27 de outubro 'de 1900.
do quatro vêzes em ângulo reto no Modelo de Utilidade.
exterior da cabeça. dito eixo sendo
circundado por uma haste fixe, em Requerente: Manfredre Rumo — São
"U" cujas extremidade são presas em Paulo•
projeções externas da dita cabeça.
Titulo: "Regulador de altura para
tira-liços".
Modelo de Utidade.
Total de 3 pontos.
•
to — "Regulador de altura para tira-liça& construido por suporte unal
'liam° NP 125.360
de tira-figos -1- e caracterizado essencialmente por ter dama das extremiEm 29 de dezembro de 1960
dades uma peça metálica -2. alonga
da, de espessura não maior do que o
Requerente: Anatole leagan —
difanetro do cõrdel do tira-liços, coa.
Paulo.
feitio em arte, substancialmente elip;Mulo: Escova elétrica para limpe- soldai, tendo internamente eumcoai':pi.,0
m de panelas, pratos b similares, gado, pasanale livremente.
-a- rasqueado e terminando
adaptável a liquidificador ou apare- metálico
an gancho u.sual -4-, e, na extreni _
lho semelhantes. Modélo de Uti- dade
oposta ao ponto de conjugac:;)
lidade.
da peca com o cordel. a peço me: à19 ---, Esdiva elétrica para limpeza lica alongada -2- poe ue ume .IJ"e
de pendas, pratos e similares, adaptá- -5- pasasnte ambas ai faces e onde
"e dispõe ume porca -E- de conr.nf..,)
vel a liquidificador ou aparelho seme- do
pino -3-, devidamente reclrilhalhante, caracterizada por urna haste externamente
e dotada de &És vr:70.
6ca, cilindrica, com um anel que lhe tralmente ° p oste" a •-+1 far! , r'n ••,é eoncentrico.se que a ele, se liga por ncs entalhes ou rebaixos -7- rii o
quatro lâminas radiais e pelo. fundo,
oltaeo. para' o gancho -4- r r•-•-ca
o anel e o fundo sendo providos de serffill de trava para o motim
uma pluralidade de laminulas radiais,. da referida porca, medaive ene-Total de 3 pontos.
quando tracionaea pelo g9nclin

▪

degtnnda-feira 12.
em riais 41=tes .8- firisrAntes ma. borda
interna da janela -7-, imediatamente
acima das encaixes, sendo ainda a extremidade inferior do pino -3- solidaria à, peça transversal -9-, achatada
• que corre longitudinalmente no interior da peça ou Corpo elipsoldal
de modo a que esta sirva de guia e
de modo a impedir a rotação do gancho externo.
Total de 2 pontos.
navio

No 126.529
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*alidade do pacote do estator e que
são dobradas do modo a comprimir as
ditas faces laterais de modo a manter as ditas laminaçtles firmemente

unidas em uma posição predeterini-nada, os ditas membros alongados
tendo as extremidades livres • se pro-

jetando axialmente para lora do dito
etc.nota: por baixo das ditas partes ex.
das bobinaa e em engajamento com as mesmas de modo a Mantalas afastadas da abertura de recebimento do rotor.
Total de 9 pontos.
Prioridade. atados Unidos da Amarias., em 8 de janeiro de 1980, sob
n9 744.

TERMO Na 125.739
9 de janeiro de 1981
Requerente: Xing - Indústra, e CoInércia 8. A. --. São Paulo.
Titulo: Régua-Coada plana, mulaPla. - Pr1Viléglo de Invenção.
- Régua-0~ plena, inultiPla,
caracterizada por Compreender uma
barra prismatic,a retangular, privida
de aba lateral longitudinal chanfrada.
cera gravação de escala linear milhas!rim e ainda dotada de duas canaistas laterais longitudinais, de guia Para encaixe e deslisamento de cursar,
barra cata em cuja face superior são
graVadaa outras escalas lineares, do
modulas diversos em rigorosa correspondência, com a referida escala miihnetrica.
Total de 3 pontos.
ldrn

Outubro d
' e 1964 3691.

de interrupção rotativo, camatensads
par compreender ma elemento alonga.,
do de mola, suportado em unia extre.
=idade do mesmo em um ponto dia.
tente do elemento de contato Ma,
tive, sendo a outra extremidade da
m/a adaptada . para entrar em contato
peri6dicamente com o elemento de
contato rotativo, tendo a mola um
elemento amortecedor na mesma, diga
posto em um ponto intermediário ai
extremidades da =MI&
Total de TV pontos.
1
Prioridade: ,Alenianha, era 9 do $9.4
nairo de MO, sob 3:0 D ume VTI-883i,
1.410
- ~ramo
TERMO 3P 91.680

Em 24 de outubro de 1960
Requerente: Primar -Indústria e
Comércio de Peças Ltda. - São Pau112/110 No 136.137
lo.
Título: Aperfeiçoamentos em circuiEra 9 de janeiro de 1901
to para funcionamento de te/e-comu- Requerente: Kin - Indústria e CoEm 27 de asado de MT
nicadores. - Privilégio de Invenção. mércio Z. Á. - São Peada.
• 19 - Aperfelpoamentos em circuito .
escolar.
EM=
de
aidago
para funcionamento de tele-connmiRequerente: °lega - Comercial
TERMO Nu 128.70
dadores% caracterizado pela sincroni- Privilégio de- Is:mango.
Importadora • Exportadora dê Génio'
zação de, bateria ao uso efetivo do 19 - Régua de cálculo escolar, cavos. ~enraies Ltda. - São PaulOa
Em 9 de janeiro de 1991
aparelho, em virtude da introdução de -metalizada peta compreender uma plaTítulo: Citam - Comercial Importa,
um primeiro circuito compreendendo ca plana retangular, em mala si/pernExportadora de Ganem alia
contacto-eletro- imã-bateria, cujo ic- eie do gravados uma Primeira linha Requerente: The 17nitedatatea Ti- doma
meerticloa Ltda. - Modal° de Utill,
ohaniento, por ação do eletradmii, ci- longitudinal superior de algarismos, me Corporation - Estados trildos da dado.
tado, Irá ocasionar o fechamento de partindo do °doia" e seguindo em or- América.
um segundo circuito do amplificador, dem crescente natural, a mais uma Titula: Dispositivos da contato para
19 - Tampa dupla para frascos, cai
colocada simultaneamente a bateria pluralidade delinhas longitudinais pa- relógios elétricos. - Privilégio da In- racterizado por uma bata tronco coa
neste segundo circuito.
ralelas, também dealgariaraos, cada
nica, vazada em Vida a altura, provia
urna contendo a série crescente dos venção.
da de rasas interna a de tema parte
snuMilos de cada número de base, a lo --. Um elemento de contato de in- superior mais estreita, oont uma rea
TIMM° 2n79 125.898
partir do 'doia%
terrupção elétrica fixo, adaptado para entrancia anular catre as duas paira
.
cooper* com elemento de contato tes, dita base sendo ligada por urnsi
Total de 3 pontoe.
Em 8 de janeiro de 1981
fita ficarei a ume, aibreaompa
•
mica' provida de abertura interna de
Requerente: Hoover Limited - Inn•••••n•1p
forma igual a da parte superior da
glaterra.
base, com uma saliência anular Uma
, Título: Aperfeiçoamentos em comubém interna quase encaixa na dita ma
tadores elétricos. - Privilégio de Daentrancia anular da base, e provida j
vença°.
OBRAS COMPLETAS DE
de uma projeção externa ao longo d.,j
1
9 - Para um comutador aelator
tuna geratriz.
contorna especificado, uma chapa seTotal de 2 pontos.
letora c.:racterizada em que cada um
dos seus grupos de super/feles de operação (20, 22) tem cora 61e aneoeiado
TERMO 1(9 110.091
uma beira da chapa de espessura tal
que pode conter indicação destinada a
Indicar a função associada com a comEm 30 de abra do 101%
binação de contactas acionados por
Volume
Assento
Tomo
aquele grupo de superfícies de operaRequarente Demostenes Alvas de
ção e visíveis quando são acionados.
Cunha - São Paulo.
A requerente reivindica, de ao6rdo
Titulo: Carteira porta-notas. ~e
com a Convenção Internacional, e o
VIU
1
Diversos
Trabalhos
Privilégio
de Invenção.
4.1".4041,
10000
Art. 21 do Decreto-lei no 7.903, de 27
IV Reforma do Easiao Primário
•
40,00
de agasto de 1945,a prioridade do corCarta
"
ira porta-notas, caneta,.
1
9
an
11
Trabalhos Diversos .............. 400.00
respondente pedido depositado na RIrisada por compreender inicialmente
xrv
2
120.00
Questão
Militar
....
partição de Patentes da Inglaterra,
ama Telha retangular ou capa entes.
XV;a1
PI
em 4 de novembro de 1960, sob miRelatório do M. de Pasmada ..... 50.00
na, forrada internamente e provida,
XVIII
mara 38.063. .
111 I Relatório do AL da Fazenda ..... , 6500
em seus lados menores, de prolonga,
XVIII
IV Relatório do M. dio•Fasenda ...
80.00
Total ae 13 pontoe.
mentos
em abas laterais, de contorna'
XIX
111
Trab. Jundicos - Sat. de Sítio.. 120.00
superior molbiado e que !armam Co •
XIX
IV Trab. landim@ - &e. de 81110 .- 120110
feriormearte linguetas recortadas, les
XX
V Trebalhoo Jurldinon .............. 250.00
este, ainda dotada, em um de sag
1.ha
1•79 125.711
XXIII.
fir
Impostos Ineereetadtade
200.00
lados =alaras, de um par de praiano,"
XXIV
/11 • Trabalhos jundiem
120,00
Em 5 de japeiro de' 1981
gamentos em abas haferiorea'de cen,.
XXV
VI
Discursos Parlamentara ............ 120.00
torno extremo também inclinado, 4:
XXVI
II
Discursos Padurnectrun. ...ma. 1001)0
Requerente: Geiocral Electric Comprovidas de rasgo alongadoboragem,
XXVI
/11
Trabalho. landim.
pany - Eaados Unidos da América.
120.00
tal.
XXVI
•
IV
A Imprensa ............~.~ 120.00
- Titulo: Aperfeiçoamento em maquiTotal de 4 pontos.
211 Disaumis Parlamentara.
90.00
nas djaarnoelétricas. - Privilégio de
XXVIII
1 Usam= Parlamentar..
120.00
Invenç
ã o..
VCIX
11
Réplbma
.....s.. 120.00
111.029
19 - lam uma máquina dinamaele30=
III
120.00
Réplica
trica um núcleo de estator caracterizaXXIX
V Discarias 81ma1meemamme •
130,00
do por uma pluralidade dç laminaaões
Era 9 de Nina de 1950
3CCX
120.00
1 Discaram Parlamentara
justapostas a fim de formar um paXXXI
1 Discursos Paramentarei, ....10000
cote tendo fazes laterais e uma aberRega:rente: 3dox Lovenstern. 8.
MOÇA
In
tura central para receber o rotor, uma
Trabalhos lunclicos
..
120.00
Fábrica Aliança de Artefatos de Me.
XXXI
no dito pacote com porções externas
IV Lbritea Ceará - Rio 0. cio Norte. 120.00
tala - SM Paulo.
se estendendo além das faces do dito
XXXI
I, 'Limites Ceará - Rio G. do Norte . 120.0u
Titulo: Nava modelo de ferro da Sé. I
-pacote. uma pluralidade de ranhuras
XXXI!
1
Discurso. Parlamentares
12000
Pana portas e °litros gurança
se estendendo axislmente através da
XXXIII
1 Discursos Parlamentares
150,00
.....
délo de Utilidade.
periferia externa do dito pacote, um
E
XXXIV
1
Discursos
Parlamentaria
250,00
membro alongado di:•posto dentro de
Nava
moda°
de
fecho
de
segura:
XXXIX
/I
.
Trabalhos
jundleos
......
400.00
cada ranhura e teri."o as bordas latepara portas e outros, do tipo que coma;
XL
11
Trabalhos juridicos • . er41•91n11.0• 400.00
rais dos ditos membros umaporção
preenda uma guia ai:adrice. um Pim
XLVI
1
Campanha Presidencial ..,iprec a por atritos aos lados adjacen1201)0
longitudinal com cremalheira em coma!
XLVI
tes das d1t ranhuras, c alto memhrei
120.00
. 11 Campanha Prestdeadal ...... ,
binação com haste transversal, dm.'
da r‘T lo 1 mura dr caia parca
ser a dita guia dotada de dois sulcos •
r pre:al;:n
~I*
,tada. de comando, oaracterizado poe

RUI BARBOSA
I
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•
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-Outubro de 1964

trantversala correspondendo aos 0111
1 a 6 átomos de carbono, e um dia após o que se obtém, a partir de um doll
TERMO N 9 109.661
los de introdução da dita haste trans.
.s.
murais pode representar um átomo de compostos de fórmula geral
versai de comando, e por ser, a meaDe 10 de abril de 1959
hidrogênio, e X tem a fórmula
mut guia, dotada de face plana longitudinal entre um sulco e a sua extreN. ' V. Philips' Gloeilampen fabriemidade oposta àquela em que o pino ken — Holanda.
de travamento se torna .saliente na Titulo Processo para produzir novos k
I:
posição de travamento. Tudo subs- Esteroides.
Privilégio de invenção,
tancialmente como descrito p reprerx
sentado nos desenhos anexos.
. Pontos Característicos

\042-311

TERMO N o- 111.603

1 — Um processo para produzir
novos ester&des, caracterizado pelo
- fato de se produzirem compostos da
Em 8 de julho de 1959
fórmula gerai,
Murray Jerome Rymland — Estados Unidos da Ainárfca.
Aperfeiçoamntos relativos à
confecção decolchões de mola. — PrivilÉto de Invenção.
em que R, a
e tt,i têm o significado
— Em uma construção de colchão
R2.0 • como
acima dado, para obter um comou similar definida por um conjunto
, posto da fórmula:
de molas que incluí uma pluralidades
de molas espirais e elecnentos destinados a - conectá-las demodo que ditas
molas fiquem dispostas, em relação
espaçada, em substancial parelalismo
para definir uma pluralidade de linhas,
espaçadas de molas o aperfeiçoamento caracterisado por compreender uma
Peça rigida e plana . localisada entre Em cuja fórmula
•
linhas adjacentes das citadas molas, 1C é um átomo de hidrogénio ou um
dita peça sendo independente dos ele- grupo metila;
menos que conectas as mencionadas RI pode indicar urna dupla ligação
molas entre si e estando em engaja, numa ou _mais das posições Ia 8, 9
Mento com espiras intermediárias das (11), 15 e/ou 16;
molas das citadas linhas adjacentes.
Ra é um átomo de hidrogênio, um em que Qui é um átomo de hidrogênio
grupo metila.ou um grupo etila, ou um ou um grupo hidroxi e de se reagir,
Seguem-se os pontoe 2 a 7.
oeurn hidroxl que pode estar eterificado subseqUientemente, um composto da fórPrioridade: Estados Unidos da
mula
'Amékca, em 14 de julho de 1958, sob ou esterifkado;
R4 é um grupo ceto ou um grupo
in9 748.384.

401'3
‘1
C 1/3

por adição ou substituição

Ha

TEIMO No

112.728

Depositada em 21 de agósto de 1960.
Requerente: Selichi Takase — São
Paulo,
Titulo: Original disposição em canetas. — Privilégio de Invenção.
°Originei disposição em canetas", em que se inclui o uso da tampa (T) ou capaula de cobertura e
' proteção de pena convencional, caracteriza-se por seu ebrpo mediano (1),
constituir-se de um segmento tubular
doo, e em que uma das metades (2)
de sua parede é transparente; este
SegraeAto (1), num dos lados de sua
abertura tem rosca externa (3) e ambae as suas aberturaã contrapostas são
roscadas internamente (4-5), e a periferia duma das aVerturas roscadas
tem um anel periférico (6); na abertura dianteira (5) da peça se rosca
Iam conjunto de pena (7), suporte (8),
como rosca (9). no qual tem incluido
um deposito elástico (10) da tinta;
ma cavidade transparente (2) do outro
1ado do segmento se aloja um outro
conjunto menor, de pena (11), suPurtc
'(12) com rosca (13), no qual tem incorporado também ihü deposito elástico (14) detinta, e ate conjunto, por
Nua vez, é alojado e roscado num diMinuto reseptáculo elfprico
éste
receptáculo no lado de sua abertura
tem filete:: interno (16) e externo (17)
e, na periferia da superfície oposta
daste receptáculo tem filetes (18);

be3a assim o outro similar (17) contraposto se raiquearem excepcionalMente nos filetes internos (O da (ut-

hidroxi que pode estar eterificado ou
esterificado;
Ri é um átomo de halogénio ou um
átomo de hidrogênio;
R. é ,uni átomo de hidrogênio, um
grupo metila, um átomo de halogénio
ou um grupo hidroxi que pode estar
eterificado ou esterificado;
RI é um átomo de hidrogênio ou tun
átomo de halogênio,:
Fl. é um átomo de hidrogénio, um
grupo ceto. ou grupo hidroxi.
R. é um átomo de hidrogênio, um
radical de hidrocarboneto saturado ou
insaturado, ou um tal radical de bidro-

j*!Y]

Cle

bromo,

de H-Br, conforme ter o caso, após hidrólise prévia
ou acetilação de um composto da fórmula
seguido por dissociação

que pode ser seguida por isomerizaçáo
da dupla ligação formada, ou por con4

densação de composto da fórmula

0/14
.0.

com um éster dialquilico de ácido oxálico, seguido por bromação para obter
uni dibrometo, e dissociação mediante
ura alcanolato alcalino, um composto de
fórmula
l

em que Qui é um átomo de niarogênio

com uma amina secundária ou um animC
drido de ácido ou um composto fenil
— ou alquil-Grignard, ou, se Qui fõr
um grupo hidroxi, ou qual é convertido
num grupo 0-alquila, com um composcarboneto do qual um ou mais dos áto- to feita- ou hlquil-Grignard, para obter
mos de hidrogênio estão substitui. compostos da fórmula , geral
em que Qvc é um átomo
dos por um ou mais grupos hidroxila ou
de hidrogênio ou um grugrupos hidroxila esterificados ou eteripo metila, e Qvn é um

ficados e/ou átomo de oxigênite duplamente ligado ou um grupo hidroxi que
pode estar eterificado ou, junto com
R° um grupo ceto, com a condição
que Re e Ra não sejam simultâneamente hidrogénio, e Ftn seja um átomo

de hidrogénio, um grupo hidroxi ou um

asa

CH3

Ci

ON‘
f

17

grupo hidroxi eterificado ou uterificado

ou um grupo media, mediante oxida-

ção, a uma temperatura situada entre
100% e +, 30°C, um composto da fór- em que ar é um grupo amino secunmula:
dário ou um grupo C-acila ou um gru-

ilidade tranuparente do segmento tebufar (1).
8at que Cb e Ou dio, cada um radical
Total de 2 pontos.
de hidroearboneto alifático, inferior, com

grupo

1

(ou um HON. ou produto de adição
de bissulfito deste), uni grupo Ç-acila
ou um grupo COC-alquila, e de se oxidar, subseqüentemente, um composto da
fórmula

po algtaila ou um grupo fenda, e Qv

é um átomo de hidrogênio, ou Qrv e
Qv, ambos do knila ou ambos sio um
radical de hidrocarboneto cidade°, inferior, com 1 a 6 átomos de carbono,
e, se desejado, se oxidar, subseq8entemente, um composto da anima fórmula
para obter um composto da Kunda:

,4>04
ix
cl
para obter um composto -da fórmula

oa
in
ta ,sk...tikt%

sendo èste composto convertido, pela
redução do grupo 17 -ceto, a qual pode

ser seguida pela esterificação do grupo

Segunda-feira 12

-

Outubro de 1964 3693

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

bidroxi produzido na posição 17, ou Lica' ou de criação, pertencente à clas- caracterizado pelo fato de se reagir um um catalisador de ácido para
çompostos la fórmula
pela reação com um composto metálico, se de compostos químicos representa- prtgmano da fórmula
das pela fórmula:
órganico, num composto da fórmula

iormr.r

1

em que R, é um radical 0E- ou C-acila,
R10 é um átomo H ou R, é um radical de hidrocarboneto alifático, inferior,
saturado ou Msaturado, com 1 a 3 átomos de carbono, e R10 é um grupo hie

droxi ou um radical 0-acua.
Seguem-se os pontos de 2 até 56.
TERMO N.° 109.907
Previlé g io je Invenção "Processo
para Preparaçãci de novos derivados
de Acetanilidas".
Booth Pure Drug Company 'Limited.
companhia inglêsa, industrial, estabelecida em Station Street. Nottingharn,
Inglaterra.
1.0 ) Processo para preparação de
novos derivados de acetanilidas caracterizados pelo fato que compreende tratamento de Dicloroaceto-4-hidroxi-Nmetilanilida co mum agente de esterificação, resultando compostos tendo a
fórmula geral:

Cl

em que R representa um membro do
grupo consistindo de hidrogênio e alquilo inferior e R' representa um membro do grupo que consiste de hidrogênio, alquila inferior e alcanoila, caracterizado pela reação de 5-nitro-2furaldeido com hidrazina ou uma hidrazina correspondentemente substituída, respectivamente com um hidrato
ou um sal da mesma, tal como sulfato de hidrazina, em meio alcalino.

na qual X é hidrogênio ou halogénio.
Y é alfa ou beta hidrogênio. Z é diexolana, alfa ou beta aciloxi ou hidroxi, na qual A, Y, Z, R, e R têm o ~Mo
R é alquila, e R' é hidroxi ou oxigênio, significado como acima, e R" é asile.
com anidrido acilico em presença
Segsiem os pontos de 2 a 4.

TERMO DE PATENTE N° 91.969

CERTIFICADOS EXrEDIDOS EM 15 DE MAIO DE 1964

s DE 21 de janeiro de 1957
N. V. Nedcrlandsche Cornbinatie
Voor Chemische Industrie e Laboratoria
Pharmaceutica Dr. C. Janssen N. V.
- Holanda e Bélgica.
Titulo: (Processo de rPeparação
derivados do ácido d, d - Difenil
Butirico, Analogamente ativos». - Privilégio de invenção.
1 - Processo de preparação de derivados analghicarnente ativos de ácidos
alfa, alfa-difenil-butirico da fórmula:

2CHC 0-41 '

lá"

onde R' representa alquila (de não menos de quatro átomos de carbono),
alquenila (de não menos de quatro átomos de carbono). arda (exceto fenila
não substituida), aralquila, aralquenila, alcoxialquila, um grupo cicloalifátIco. ariloxialquila, ariloxialquelina,
ariloxiarila, um grupo heterociclo, heterociclicalquila, heterociclicalquenila ou
o grupo R2COOR3 onde R2 é alquilano, cicloalquileno, arilenedioxidialquila, ou o núcleo heterociclico e R3 é o
radical 4-(llicloroaceto-N-metilamido)
Senil junto com derivados substituídos
simples dos compostos de fórmula geral acima contendo, por exemplo, um
ou mais grupos substituidos tais como
halo, nitro omino, acilamino, alquila,
alcoxl, acua e metanosulfonila, no radical representado por R'.
Seguem mais 27 pontos característicos.

CERTIFICADOS EXPEDIDOS

R
%./
l
o

Térinos

357:488
4u1.584
401.632
402.173
421.186
422.957
427.334
427.336
427.337
427 338
427.339
439.986

o

A

1
ft iR'

em que R representa um grupo dialquilamino ou um grupo amino-heterociellco e A um grupo dialquilamino ou um
grupo amino hetarociolico, 121 representa um grupo e R" um átomo de hidrogênio, ou então A representa um
grupo morfoline e R' e R" representam
ambos átomos de hidrogênio ou um
dêle um grupo metilo e outro um átomo de hidrogênio, ou A representa um
grupo piparidino e R" e R" representam ambos átomos de hidrogênio, enquanto R é um grupo mono-etilamino
ou pirrolidino, caracterizado pelo fato
de se fazer reagir um halogeneto aminoalquilico Hal-CHR"-CHR"-A com o
composto de metal alcalino de um derivado da difenil-a(etamida da fórmula
(C,FL),-CMe-CO-R, na qual R, R', R"
e A têm o significado acima citado, reTérmo de patente n.° 111.269
presentando Hal um átomo de halogêTERMO DE PATENTE NÚMERO nio e Me um átomo de metal alcalino.
111.269
TERMO DE PATENTE NÚMERO TERMO DE PATENTE N° .109.341
111.269 DE 22 DE JUNHO DE 1959
De 24 de março de 1959
The Norwidi Pharmacal C,ompany
- Estados Unidos da América.
Co., Inc., - Estados UniMerck
Título. "Processo para a Prepara- dos
da América.
ção de Substâncias Tendo PropriedaTitulo: (Processo para a Preparação
des Anticoccidianas - Previlégio de
de compostos Esteróides da Série PregInvenção.
nanica». - Privilégio da Invenção.
1.0 Processo para preparar substân1 - Uni processo para preparação de
cias tendo propriedades anti-coccidianas após administração a aves domes- compostos asteróides da série pregnânica,

Térmos

111~a

445.849
445.853
445.992
446.;8:
446.431
446.432
446.433
446.434
446.439
446.501
446.502
446.503

298.280
298.281
298.282
298.283
298.284
298.285
298.280
298.287,
298.288
298.289
298.290
298.291
298.292
298.293

n•••••n

427.340
'
O

Marcas

441.345
442.867
443.219
443.367
443.369
443.898

444.149
444.276
444.279
444.282
444.286
444.370
444.755
402.071

404.725
405.203
405.370
412.987
412.988
413.718
413.720
414.145

414.155
414.156
414.157.
414.158

414.163
414.172
414.328
414.539
414.630
414.631
446.724
451.103
477.826
491.335
491.617
499.709
032.742
632.743
633.179

298.254
298.255
298.256
298.257
298.258
298.259
298.260
298.261
298.262
298.263
298.264
298.265
298.266
298.267
298.2"S
298.269
298.270
298.271
293.272
298.273
298.274
298.275
293.276
298.277
298.278
298.279
298.306
298.307
298.308
298.309
298.310
298.311
298.312
298.313
298.314
298.315
298.316
298.317
298.318
.298.319
298.320
298.321
298.322
298.232
298.324
298.325
298.326

298.327
298.328
298.329
298.330
298.355
298.356
298.357

446.506

446.822
447.132
447.133

447.137
447.138

447.140
447.141
447.142
447.144
447.146
447.201
447.210
448.335

298.294

1

298.295
298.298
298.297
298.298
298.299
298.300
298.301
298.302
298.303
298.304
298.305

506.389

298.331

514.620
518.318
518.319

298.332
298.338
298.334

N20.221
520.222
520.223
530.857

298.3315,

623.174
624.460
626.892
d28.940
632.379
632.690
632.691
082.702
632.717
522.841

298.330
298.337,
298.338
298.339
298.340
298.341
298.342
2518.343
298.344
298.345
298.340
298.347
298.348
298.349.
208.850
298.351
298.352
298.353
298,354

636.071
636.138
636.200

298.382
298.383i
298.381

573.981
597.913
615.072
617.907
619.236
623.152

.nn+
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Mareks

633.259
633..390
633.544
633.771
634.521
634.524
631:724
631.727
634.728
634.736
634..737
634.926
-634 mai
1134..992
• 635:062
635.063
635:971
635.655
636.047
636..Z13
138.779
190.277
' 311t5,5=7/3
401.104
-404.997
406.155
418.536
421;523
' 4422 A-71
424 1,89
4.28:6(10 •
•

4ga:928

-4411. 350
440:433..
443.'184 . 443:111J5
- • )3 :276
1395.430
1195.453
404.405
405 .'675
-406 ;F33
419. 9464'19. 947
.435.986
436.607
437;354
-4137.919
• 438.4.48
438.790
•

CONCEDIDAS EM 14 DE SETEMBRO .DE .1964

ilareas
Térmos

Patentes

141.480

70.270

T. &mos

298.369

'296.370
'298.371
. 298.372
• 298.373
• 298.374
298..379
• 298.388 T298:381
A
298.404
.298.405
298. 406
298:407
298.408
298.409
298.410
'298.411
298.412
298.41B
• 298.415
• 298.415
- 298.4'16
298.-417
'298.418
-298.419
298.435
, 298.437
293.438
298.439
'298. 440 •.
'298.441 -.5
'298.442 •
• '298.443
298.444
298.445
2D8:446 '•
- 298.447
':298.448.
298.449
•

.

636.201 .•

•

636e204
636.258
636.259
636.274
636.275
636.276
636.277
636.278
63.6 -280
l'636:41

636.285
636 :295.
-0364729
636 :730
636:: 731
636:732.
636:733
-• • 636.734

29.8.385
298.386
'298.387
298..388
298.389
298.399"
' 298.391
298.392
298.393
" 298.394
:298.395 .
, '298.396
298.397- •
_298.398 •
298.399
298.400
298.401
298.402 • 298.403 •

• 444.589
444.910
444.911
- 444.912
444.911
•144.915
444.916 •
444.917
• 415,663
415.669
446.017
446:805
• 447:775
448:592
,379:873
=9;879
439.491
442:087'
443,294
143296
- 444.365
,414-340
• A44,771
A44793
445.`155
445.166
445.702,146,661
447212
447,518

298,420
298.421 298.422
298.423
298.424:
298.425
298.426
'298.427
• 298.428
. 298.429:
• .298.430
298.'431
"298.432
'298.-433
298.434
• 298.435
298.450
298,451
-298.452
298.453
• 298.454
298.455
-298.456 :298.457 298.458 :298.459
298.460
:298.461 .
298.462
.298;463

Patentes ,

(

-Termos..

•

116.667

70.277

• 117.371

• 70.278

-70:272

318:312

40.280

.116.204

70.273

120-.518

.70:281

• 116.228

-70214

1.20.70

70:282

• 116.313

'.70.275

:132.748

70.283

116.316

70.276

113.530'
113.698

•
I

'Aioigan.INDUS'ItRrAL

T"&inos

• Patentes

ér mos

'110:726

.5.091

. • U43,718

119.101

5092

. 110.748

• _8;093

142.346 •
• 142.832'

'Patentes

1

.

•

•

70.250
70.251
70.252
70.258
70.254

U.05

70.236
.70.257
70.258 ;0,259
70.260
• 70.261
- 72.112
'."70.263
20.284
70.265

70.266
'

70.267
70.268
70.269

n
Modelo de Utilidade
118.132

•

1

Ind s

3:097 •
5.098

.
5:094

143.904

5.095 •

147.910

•

5.099
5.100

,IVIODÉLO DE UTILIDADE

Patente$

Têrmns

•1:Patentes L

• 137.689

• 119:554
716 :409

6.109

PATENTES CONCEDIDAB :E.N. 16 1iE :SETEMBRO DE 1964

Patentes

:136:602
156.158
, 149,361
153;728

5.896

•• 143719 .

Sérmos

.-70G•
-

'120:673087
148.141 -5.688
145.057
.089
117.912
•
5.090

.99.097
• 193.288
103.795
108.019
211.633
• 112.005 -_
• 112.437 113.199
113.918
114=042 .
_116.833
•
• .117277
- • 118.834

•

70.284
.70.285
70.286
70.287
"70.288
70.289
76.290
70.291
70.292
-70:293'
70.'294
'70.295
.70.296

, Patentes • "

Têrn108

• liatontea

"
.02342
102:632
108 :1151112:237
115:679
112 :148
• 118.661
118.231 t18.923
119.444
112.017
•
110.'898
•
120.470
120:580
• 121.236
127.133
•

Patentes

1

-•

298. 358
298.359
298.360
.298 .361
- 298.3621
298.363
298.364
:296'. 365
298.206
298.367
• 298:368

Patentes -ecmeedidos -em 11 _de setemtro •de 1964
Yknlos

Outubro .de :1964

-118:905
118.982
119.128 • •
119.498 /:
1119.565
-119.588
".. - 120.286
120:321
120.353
'120.374
120624
A20:763

•

121.339

1

70.297
'70.298
70.299
70.300
'70.301
70.302
70.303
70.304

70.305
"70.308 •
• 70:307:
70.308
70.309

,
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P4TENTES CONCEDIDAS BI? 18 DE SETEMBRO DE 1964

.MODÉLO DF UTILIDADE
•

remos'

121.848 .., l'
140.781.
142.080,
142.509
142.510,
142.896,
143.003- -'J
143.140
143.241f
143.242 - ...
143.58W .
V
143.584'
143.586:
*143588' ,

P aten te w

5.114,
5.115

' 5.116.
5,117,
5118
- 5.119
-., 5.120
-5-.121
5-.122
."5.123
5.124
"5.125
5.126
" 5.127

Têrmos

-1

443.599:
143.600
145.506,
143.909
143910.
143.9131
* 141:914
143.920 ,
:. 143.922:
144:0091
144411 .
144.344
144.788

Patentes'.

5.128,5.129
5.130
5.131.
5.132_
51335
5,134'
5,1351
5%136.
5:137P',
5.133:
5.139
5.140'
•-

'

Têrmos

PATENTES CONCEDIDAS EN 18 DE' SETEMBRO DE 1964

o'

niy
1

PatentesTêrmos

5.7:14

123.351

Patentes

142./52

5.715 '

- PATENTES CONCEDIDAS EM 18 -DE SETEMBRO DE 1984
Têrnios

j • . Patentes

Têmos

i

•

Patentes

11, .

.,

•

11

•

121.375
121.404
121.434
121.599
123.198

70.310
70.311
70.312'
70.313
70.314

134.470
, 150.527
156.668,
156.667
--

70.315 "
70.314
70.311
70.318

•

,

TêrMos4

70:319 70.320
70321
70.322
70.323.
711t3241
.704251
70,42.6)
70427'

1021042:
110.008
.110.858,
111.971
113.119
113.151,
115,.642.

•

115.671 •
118.2551

• Patentes

Têrmos

Patentes

,

119:11.7:
119.328
119.405
119.551
120.601.
121,212:

121.237

125.327
149,353

.

1
1
1
1
11 •i

:
70.329
70.329
- 70.330
- 70.331 70.332
70.333."-".

-

14101;6,0 DE UTILIDADE
Têrmos

Patentes

Têrmos

.

1

1

Patentes
3

113'.919
- 114.388

1
1

70.334 .

70,315 ..
,70.336

5.710
5.711

135.116
135.196

5.712 -5.713
4

MODÉLO INDUSTRIAL
MOD
- ZLO INDUSTRIAL,

Térmos,

138331
140.093
140.135.

RP tentes

5.141
5.142
- 50.143
•

TêrMos.

140.143
140.298
, •

Patentes

Têrmos
• Patentes.
.-

8.144

5.145

72.590.
117.880
117.881
117:98/
142,276
142.414
143.754

•

: 5.101
5.102
5.103
5.104
5.105
5.106
• 6.107
•

Têrmos

-

143.870

5.109
5.109
5.110
5.11
5.112

144.09 -

146.838'
146.841
146'.900
147.182

Patentes

•

5.118

41•M•

111n•

Guia. de Reçoihimento •elo Irrtx5sto dó -S.êt0
por Verba Especial
Preço Cr$- 200
A VENDA; Avenida Rodrigues Alves, 1 . - Agência I -Ministérichda Fazerrclà
ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SEÇR VIÇO- DE REEMBÕLSO POSTAL
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MARCAS D EPOSITAD.AS
Publicação feita de acórdo com o art, 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação oot~ a
correr o prazo de 80 diaa para o deferimento do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar suas opolbfflea ao Deputas:lento
. *animai da PrisçaSieda.de Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do regata requerido

Termo n° 644.669, de 8-6-1964
Maximiano Ernesto da Silveira
Bagdócimo
São, Paulo

Exposiçâo .clo Atlanteco
Classe 33
Titulo
Termo z:10 644.670, de 8-6-1964
Maximiano Ernesto da Silveira
Bagdócimo
São Paulo

Classe 33
Titulo
Têmio n° 644.671, de 8-6-1964
Maximiano Ernesto da Silveira
Bagdocimo
São Paulo

Salão do Atiantico

Termo n° 644.873,. de 84-1964
I Cações, elevadores, engates de -borracha,
Wanderer — Werke Aktiengesselsr!laft engates de ferro; estribos para carrua.
gens, estribos de veiculos; freios autoAlemanha •
máticas, freios pneumáticos, freios para
estrada de ferro, ferro de paralamas;
galeras; hastes de veículos, hélices; iates, injetores de locomotivas; jogos de
engrenagens, jogos de rodas, jogos de
rodas para transporte de toras; lanchas,
lauchões, liteiras, locomotivas; molas de
borracha para carros, molas de veículos,
motocicletas, motociclos, monociclos; navios; ônibus; painéis de armação de
veicu/os, para-choques, para-lamas, pontões reboque; reboque para transporte,
rebocadores, rodas para veículos; saveiros; tambores de freios, tendera, tilbtues,
tirantes de carros, tratores, troles, trenós, triciclos, trnks de locomotivas; vagões, vapores, velocípedes
Classe 17
Máquinas para escritório, sobretudo
Termo n° 644.677, de 8-6-1964
máquinas de contabilidad.; máquinas
Waldemar Simoni de Dourado
São Paulo
calculadoras, máquinas de escrever; máquinas para cartões perfurados, faixas e
cintas perfuradas; partes integrantes das
máquinas mencionadas e acessórios
Têrmo no 644.675, de 8-6-1964
Liaia Cia. Industrial de Calçados
Rio Grande do Sul
Prorrogação
PRORROGACÃO

Indústria Brasileir a
Classe 1
Tnitas, vernizes, esmaltes, anilina % lacas, thiner, óleo- de linhaça
Termo no 644.878, de 844964
Ka-Za Comércio e Indústria de
Plásticos Limitada

LllGA
Industria

DOURBX

São Paulo

Brasileira
"

Classe 33
Titulo
%mo no 644.672, de 8-6-1964
Distribuidora e Produtora de Alimentos
S.A.
Estado da Guanabara

fradústria Brasileira
Classe 41
Conservas de trutas e de legumes:
as em massa e em compotas; frutas sè
cas e em calda
Térino n° 644.674, de 8-6-1964
Salgado j Cia. Limitada
Estado de Minas Gerais
Prorrogação
PRORROGAÇA0
-

gaga 41

Semolina (massa Olitagalaia)

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e crianças
Termo n° 644.676, de 8-6-1964
Metalúrgica Holzen Limitada
São Paulo

H

N

Indústria Brasileira
• Classe 21
Veículos e suas partes integrantes, a
saber: Aeronaves, aerostatos, aeroplanos, alavancas de freios, amortecedores.
ambuláncias, andorinhas, assentos de
veículos, aviões, automóveis; balões,
barcos, bicicletas, barras de freios, barras de tração, braçadeiras de caixas,
braçadeiras de eixo, braçadeiras de molas, braços e veículos; charretes, carros
de boogens, :arretas, carrets de artilharia, carrinhos; Carrinhos de mão, corlinhos para pedreiros, carros para cazga, carros para estrada de ferro, carros,
comijahad,- carrocerias, carroças, carruagens sarros tanques, camionetes, chassis, oakuradores, chapas de cabe.çalho
sie asiBillkis, chapas circulares de vai. cubos para propulsores, zubos;
adores: eixos de hélices, eixos de
emotivas, eixos de veículos, embar-

KL • ZA "

Indústria ITrasileirat-,
Classe 8
'Barbeadores e aparelhos de barbear
Termo n° 644.69, de 8-6-1964
Ka-Za Comércio e Indústria de
Plásticos Limitada
São Paulo
Classe 16
Telhai, ladrilhos, azulejos, pisos, iaiotas confeccionados em plástico
Urra° no 644.680, de 8-6-1964
Ka-Za Comércio e Indústria de

Plásticos Limitada
São Paulo
Classe 28
Para distinguir plásticos em geral, azte.‘atos e produtos de origem vegetal
ou animal e artefatos de substâncias quiancas: Argolas, arrebites, açucareiros,
bandejas, bacias, baldes, bolsas, carteiras, caixas, chapas, cabos para ferramentas e utensilios cruzetas, caixas para acondicionamento de alimento, capas
para álbuns e para livros, caixas de
material, plástico para baterias, ocadorei, opos, canecas, colheres, conchas,
cestinhas, cestinhas, cestas para pães.,
descansos para pratos, estojos, esteiras,
enfeites paar automóveis, escoadores de
pratos, estojos para óculos, funis, !armas para doces e fitas isolantes, guarnições, garfos, guarnições para blocos,
jarros, urinóis, mantegueiras, prendedores de roupas, puxadores para móveis

pires, pratos, paliteiros, porta-pão, p*
seiras para relógios, poeta-niquela, porta-notas, porta-documentos, porta-bla.
co.,, protetores para documentos, adiabas, recipientes, aliara, tubos, Wel"
vasilhames vasos e :Acaras
'ré:roo 'n° 644.681, de 8-6-1964
Ka-Za Comércio e Indústria de
Plásticos Limitada
•
São Paulo
Classe 29
Escovas de roupa e outras confecciona.
das em plástica
Têrmo no 644.682, de 8-6-1964
Ka-Za Comércio e Indústria de
Plásticos Limitada
São Paulo
Classe 49
brinquedos plásticos
Têncto n9 644.683, de 8-8-1964
Companhia de Cigarros Sousa Crus
Estado da Guanabara

FRAGAT
Indústria Brasileira
Classe 44
rumo em fõlha, em corda e em ró-lofumo picado, desfiado e migado, amo.
dicionado em latas, pacotes e quaisquer
outros recipientes adequados, cigarrilha
e cigarros de palha e artigos para krmantes, a saber: piteiras, cachimbai,
cachimbos orientais (narguiler) boquilhas, carteiras, cigarreiras para cigarros,
bolsas para fumo, isqueiros, residual da
fumo e rapé, alba ara cigarra, em carteiras ou bobinas e bem assim doaram
e charutos
Termo no%,644.684, de 8-6-1964
Calçados Reginella Limitada
Rio Grande do' Sul

REGINELLA
Classe 36

Calçados
Térmo n° 644.685, de 844901
Mogens Fin Steilinger
Dinamarca

Classc 1
Produtos químicos ara fins industriais.
científicos e fotográficos; filmes virgens,

filmes técnicos e cinematográficos virgens; chaas e papéis fotográficos; st'.
bstâncias quimicas fotográficas, adesivos
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PnaTermo a° 644.697, de 8-6-1964
T4rmo sto 644.687, de 8-6-1964
?armo ao 644.686, de 8-6-1964
Laboratório Torres S. A.
Mogens Fia Stelling*:
São Paulo
Dinamarca
Mogens Fia Stellinger
Prorrogação
Classe 8
Aparelhos e instrumentos fotográficos e
Dinamarca
cinematográficos; fitas sonoras, aspe(pimenta fitas e fios magnetofónicosi
•Classe 50
PRORROGAÇÃO
filmes expostos, revelados e não reve- Fotografias e impressos em geral; adeVERMELHA,
alvos
lados
INffleme

Têrmo no 644.688, de 8-6-1961
Mogens Fia Stellinger
Dinamarca

tt 2

•

412.

FUNGOL
at tern

1101.40“.
USO IXTENNO

MARROlo

BRANCO
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Têrmo n 644.703, de 8-6 19C4
Metaluroica Prior Limitada
São Paulo

'PRIOR"
IND. BRASILEIRA
Classe 28
Comf, marca genérica. para <;4;11.1;J:
material plástico em geral, imitis ve folhas de material plástica
Termo n° 644.702, de 8-6-19t4
Saad Curv el Cia.
São Paulo
Prorrogação de marca no 173.01Ç

Classe 3
produto farmacêutico indicado no
tratamento da g epidermoficeas, pitiriasis e intertrigos
Um

Térmo n° 644.698, de 8 -6 - 1964
Marcelo Comercio e Representações
Limitada
Estado da Guanabara

cialmente fitas e fios raagnetofônicom
Classe!
Produtos quiraicoa ara fins iadustriais, filmes expostos, revelados e não revecientifico* e fotográficas; filmes virgens, lados, filmes fotográficos, dnematográticos e técnicos
filmes técnicos e cinematográficos vir.
•
gens; chaas e papéis fotográficos; substancias químicas fotográficas
Tiraap_no 644.690, de 84-1964
Indústria Brasileira
Termo n° 644.689, de 8-6-196i
Mogens"
Stellinger.
Idogens Pia Stellinger
Dinamarca
Dinamarca
Classe 13
Classe 8
Abotoaduras para punhos, aguas mariAparelhos e instrumentos fotográficos
Classe 50
nhas lapidadas, alfinetes para adornar
cinematográficos: fitas sonoras, aspoFotografias e impressos em geral
vestuários de metal preciosos°, semi-precioso ou suas imitações, anais de adorTermo no 644.691, de 8-6-1964
mento, cal, azulejos, ladrilhos, telhas, no balangandans, berloques, brincos.
Mogens Pia Stellinaer
tijolos, portas, janelas, madeiras, tacos broches, colares, contar de ,...etais ou
Dinamarca
mimalhos, forros, vigamentos, esqua- Pedras preciosas ou semi-preciosas e
suas imitações, usadas como adornos
drias
ou na confecção de bijouterias, correnTárnao n° 644.695 de 8-6-1961
tes de uso individual para adõrno, diaLaboratório Torres S. A
mantes lapidados, esmeraldas lapithrias,
São Paulo
medalhas com santo, pulseiras, topazios
Prorrogação
lapidados
Classe 1
Térzno no 644.699, de 8-6-1964
Produto,' quimicos para fias fotográfiG.T.P. Grupo Técnico de Propaganda
cos, eamialmente filmes virgens fotoPRORROGACÃO
Limitada
grffificos e cinematográficos, chapas e
effisenswassseenwassoussaasssí
Estado da Guanabara
papeis fotográficos, substâncias auimicas para fins fotográSicos
—
a O T t' 11 O t
Termo no 644.692, de 8-6-1964
2 _....
Mogens Pia Stellinger
latoratprb Tcxcres &Be
Dinamarca
Classe 8
Filmes fotográficos e cinernatograncos
expostos
Classe 50
Classe 3Publicidade, propaganda, promoção de
Térmo n° 644.693, de 8-6-1964
vendas e pesquizas
Farmácia Metrópole Santista Limitada Um • roduto farmacêutico fndicado nas
•parasitores cuttineas tescabiose, pediSão Paulo
•
Tèrmo n° 644.701, de 8-6-1964
culose)
Usinas Chimicas Brasileiras S. A.
Têrmo n° 644.696, de 8-6-1964
São Paulo
Laboratório Torres S. A.
Prorrogação de marca no 172.870
São Paulo
Prorrogação
Classe 3
Produtos fa,macêuticos

Orwochrom

,
tr.

Classe 36

Toucas, gorros, casacos, vestidos, hl 1.•
xas, cueiros, !ealdas, babadores. grinaldas, véus, luvas, blusas, boinas, -artolas, bonés, coletes, chales, capas, cintas,
chapéus, gravatas, jaquetas, jaquetões,
palmeara, pelerinas, pegnoirs, sueter,
quimonos, sobretudos, talleur, vestidos,
espartilhas, ligas, cachenez, suspensórios, sobretudos, mantõs, ponc.has. peles, palatos, camisas, calças, cuecas, ceroulas, roupão, pijamas, mailots; sungac
calças e camisas, para esportes, corpinhos, combinações e soutiens
Termo no 644.703, de 8 -6 - 1964
Lion S. A. Engenharia e Importação
São Paulo
Prorrogação de titulo n° 172.510

"CASA LION'j

G. T. P. Grupo Técnico

Adegillehab'y

de Propaganda

Metropoie Santista

Térmo ao 644.694, de 8 -6 - 1961
"Unimade" União Paranaense de
Mod?Iras Limitada
Paula

UNIMADE

PRORROGACAO

MENSTRUZIL
LLOOttreiRIO TORNO S/A.

S. PAU L O

ntisizoPinioT
D

_
eti. • C112 •
EIRAS E FRIEUr_
1181
SIM
tf
alic" tast 1111
11110SI

bui "

OMS

Min

Indústria Brasil.

Ume to
Classe 3 .
I egclueivamenté para eonstru- Um produto farmacêutico hormonal paachirno
de prédios, a saber: Cl- ra ser usado na insuficiência ovariana
te:ta

Classe 2
Preparados veterlaarlos e sultanas

Classe 32
Titulo
Têrmo no 644.704, de 8-64964
Camisaria "Society" Limitada
Estado da Guanabara

SOC1ETY
Inclatr- ia Brasileira
Classe 36
Aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, botinas, boinas, babadouros, blusões, bonés, cartolas, casacões%
colete!, capas, chales, cachecols, chapéus, cintos, cintas, combinações, calças de senhoras, homens e crianças, cal.
Vies, camisas cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, saias, casacos, chinelos,
echarpes, fantasias, fardas para milita.
res e colegiais, fraldas, galochas, gravatas, jogos de lingerie, jaquetas, le.
sumi, luvas, ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas, mantilhas, paletós. acalmar, pulover, peúgas, poloinss, pqa.
imas, punhos, q uinionos, regalos, robes
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---sammamemema

&oras,-

da Chambre, roupão, sobretudos, suspeite,

adrios, saldas de banho, sandálias, swe-

atem, shortes, sungas, slaks, toucas, ter-

nos, uniformes e vestidos
Termo n° 644.705, de 8-6-1961
Casa Reno Limitada
Paraná

Têrmo no 644.711, de 8-6-1964
tZidio Imperio Musical Limitada
Pernambuco

Classes: 32 — 33
Titulo

fim

Termo n 0 644.706, de 8-6-1961
Margarida Mohacht Zagorskt
Paraná

• Termo n• 644.712, de 8-6-1964
Mobil — Mobilização de Capitais e
Organização de Vendas L,lm:trda
Pernambuco

CiasSe 32
Paia assinalar e distinguir h a.rricamente os artigos da classe, a saber:"revisioas • e publicações em gera,; Albun,s; Proçjramas radiofónicos; Peças
• teatrais e .cinematográficas

PORTAM MERS CIBO

RIO BELO

RODUSUL-CM. DE
fIIIIIRMIEUTO E
CRÉDITO PRODUÇÃO

MANA SERVICE
Classe 33
Título
Termo n° 644.708, de 8-6-1964
Copiadora Canadá Limitada
• Paraná

COPIADORA UNAU
Classes: 33 — 38 — 53
Título
Termo no 644.709, de 8-6-1964
Empresa São José Limitada

Paraná

EMPRÉSA SÃO- JOSÉ
*Classe a3
Titulo
1~•n••n

-! Termo n° 644.710, de 8-6-1964
, Ccanercial Parola do Oeste Limitada
Paraná •

COMERCIAL PERO DB
' OESTE.rClasses: 11, 23, 36, 41, 44 e 44

Tittdo

CIA. REDIDIK DI
Mn/AMENO E
CREDITO.

P

Termo n° 644.707, de 8-6-1964
Paraná Service . Limitada
Paraná
•

indúria Brasileira

Clssc 43
Termo ii" 6-14.718, de 8-6-1964
Titulo
Sociedade Brasileira de, Propaganda
Comércio e Replesentações Ltda.
Termo n' 644.725,- e 8-6-1964
Riu Grande do. Sul
Serralheria Rio Belo Limitada
C.2.as.se 50
Estado da Guanabara
Cartazes imprew:os,. cheques, rticles,
cartões termosplast.cos de identidade.,
etiquetas impressas, faturas, lolhinItas
impressas, literais de propaganda, :so50
tas promissórias, recibos e rõtulos
Cartazes impressos, literais de propaganda, cheques, clichês, cartões termosTermo n o 644.719, de 8-6-1961
plásticos de identidade, etiquetas imClasse 6
Cia. Regional de Financiamento e
pressas, faturas, folhinhas impressas,
Serralheria, consertos e ferramentas, e
Crédito
gotas promissórias, recibos e rôtulos
oficina eletro-mecanica
Rio Grande do Sul
Termo n° 644 .713,, de 8-6-1964
Termo nu 644.726, de 8-6-1964
Produsul -- Cia. de Financiamento e
• Edison Marques Cardoso
Crédito A Produção
Estado da Guanabara
Rio Grande do Sul

.('se

Classe 48
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe, a saber: Perfumaria, cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparados pára o cabelo; ardam
de toucador e escõvas para os dentes,
unhas, cabelo e roupa

Tèrrao no (/,.1.7.24., de 8-6-1964.Marlene de 1Via.,r
Rodrigues 1„sbiSa
Marina 12:13.2. 1ro de Macedo e Celina
Vieira rle Macedo
•
Estado 1. Guanabara

.50PJ40;

JUDIO IMPERIO MUSICAI.

CASA RENO-,
Classes: 6 —7--8---33-47
Titulo

Termo ri° 644.717, de 8-6-1964
Sociedade Brasileira de Propaganda
Comércio e Representações Ltda. Rio Grande do Sul

Nome Comercial
Termo n° 644.720, de 8-6-1964
Cia. Regional de Financiamento e
Crédito
Rio Grande do Sul

Gases 32
Para assinalar e distinguir genédcamente os artigos da classe, a saber: Jornais,
revistas e publicações em geral; Albuns;
Programas radiofônicos; Peças teatrais
e cinematográficas

tf. PRODUSUL

Termo no 644.721, de 8-6-1964
Cia. Regional de Financiamento e
Crédito
Classe 32
Rio Grande do Sul
Pára assinalar e distinguir genéricamen
te os artigos da classe; a saber: JorClasse 50
nais, revistas e publicações em .geral; Cartazes impressos, cheques, clichés,
Albuns; Programas radiofónicos; Peças cartões termosplásticos de identidade,
teatrais e cinematográficas
etiquetas impressas, faturas, folhinhas
impressas, literais de propaganda, noTermo n9 644.715, de 8-6-1964
tas promissórias, recibos e rótulos
Produsul — Cia. de Financiamento e
Crédito A Produção
Têm° n 9 644.722. de 84-1964 .
"Cebevê" Cnmanhta Brasileira de VeíRio Grande do Sul
culos Máquinas e Motores
Classe 50
_Pernambuco
Cartazes impressos, cheques, clichês,
cartões termosplásticos de identidade,
etiquetas •impressas, faturas, folhinhas
impressas, literais de propaganda, no- tas promissórias,- recibos' e rótulos

Companhia'

Te'rmo no 644.716, de 8-6-1964
Sociedade Brasileira de Propaganda Comércio e Representações Limitada,
Rio Grande do Sul

Sociedade Brasileira de
Propaganda Comercio
RePreseplavles
- Nome Comercial

• Classe 38
Parlaria em geari
Termo n9 644.727, de 8.6-196•f
Edison Marques Cardoso
Estado da Guanabara

REGIONAL

Nome Comercial
Termo nu 644.714, .de 8-6-1964
Produsul — Cia. de Financiamento e
Crédito A Produção
Rio 'Grande do Sul

Pa p elaria Girneos

Nulos e lioliris!

'

Nome Comercial
Termo n° 644.723, de 8-6-1964
Serralheria Dezembargador Limitada
Paraná
•

,Serralheria .
Oezerrmargadot,
Classes: 16 — 33
Titulo .

"ennos
Classe 38
Padaria em geral
Termo a° 644.730, de 8-6-1964

lúlia Henriques Alcântara
Minas Gerais

- HA

EMOCOATICA

Classe 32
Unia publicação impressa
Termo no 644.731, de 8-6-1964
J . Skalar Manufacturing Co., Ias.
Estados Unidos da América

SKLAR
Classe 10
Utensílios médicos e cirarglcoi. Incluindo, para diagnose e anestesia, para eie.
terilizaçao, nara araciuraa e gésso, para vesicuta T.:1=nr e rins: para intestinos,
para estômago. Ortopédicos; para Iam'.
nectonga, para bócio, para os olhos, pa.
ra os ouvido*, retratoreir, curêtas e ru•
glna; nasais e alicadores; para beca a
garganta; para laringe, para os brônquios, para o esôfago e para a traquéia: retais; genito-urinários: ginecológia
COM obstétricos; para autópsia; auto-.
os; "spurcrushing", para ossos e craw

aio; cardiovasculares; , toraxIcon, baru.

•
degunda-feir q. 12

DIÁRIO

mentos de sucção; dinamemetros; tesouras e facas ara °orações; pinças para
' curativos, para tecidos e de esquirolas;
-agulhas; agulhas para sutura, agu.
porta-agulhas;
ligaduras; trocartes e tubos de
drenagem; pinças de campo e pinças de
esponja; acessórios de estetoscópios. removedores de feixes (nervos) e veias;
mandris e sondras; lâmpada-espelho
frontal, seringas e rolos para ataduras
Termo n° 644.732, de 8-6-1964
Casa. Granado, Laboratórios, Earmácial
e Drogarias Limitada
,Vstado da Guanabara

rPRORROGAÇAQ
•

$ asa tranado,' Laborat4RO. 0
.
.
Irarmáciás • Drogaria. LtslítS
'ot•
. Rio do Janeira'
•

Classe

—4

3

Artigos da classe

Têrmo no 644.733, de 8-6-1961
jehovah Soares Duarte
Estado da Guanabara

•- Outubro de 1964 3699
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cialmente trabalhado, aço pálio, aço refinado, bronze, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de manganês, bronze em pó, bronze em barra,
em fio, chumbo em bruto no parcialmente preparado, cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente trabalhado,
couraças, estanhos em bruto ou parcialmente trabalhado, ferro em bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em barra,
ferro manganês, ferro velho, gusa em
bruto ou parcialmente trabalhado, gusa
temperado, gusa malsável, laminas de
metal latão em folha, latão em chapas,
latão em vergalha°, -liga metálica, limalhas, magnésio, manganês, metais não
trabalhados ou parcialmente trabalhado,
metais para solda, niquel, ouro, zinco,
metais em massa, metais estampados,
corrugado e zinco liso em fólha
Classe 32
Têrmo n° 644740, de 8-6-1964
Revista (Publicações)
Molibdênio do Brasil, Comércio e
Termo n° 611.737, de 8 -6- 1964
Indústria Limitada
.
Soule — Serviço de Assistência TécEstado da Guanabara
nica, Comércio, Importação e ExporClasse 50
.
tação Limitada
Impressos em geral'
Têrmo n.° 644.741,
8-6-64
&apue --- Administração de Empreen
dimentos Ltda.
\•
. Rio de Janeiro
DiDÜSTRIA 13/k4Ilfr
ia

Termo ti.° 644.747, _de 8 - 6- 64
Indústria de Pianos Schwartzmana
S: A.
• .'
São Paulo

• 3.4rmo no 644.736, de 8-6-1961
Jehovah Soares Duarte
•
t Estado da Guanabara

DA

SOULEE',

SCIIA.11111
• IINIOSTRIA. BRASILEIR A

Classe 9
Para distinguir: Assovios, bandollas.
banjos, batatonos, baterias para jazabane, black botina, bombardinos, bolaos, bombos mios, bugies, caixas
guerra, campanas
campanas tubulares, &aquinhos, charleston pedal (canbales), clarim baixos de cavalaria, clarinetas, aiadiletas baixos, clarinetas contraltos, clarins, cometas, clarins de cavalaris,
alarones contra baixos e helicom, coa,trabaixos de cordas, contrabaixos tubos,
cornos, contrabaixos verticais, coraial trombetas de harmonia, cometas de Infantaria, cornetins, cornetõeit baixos para
Infantaria, corno inglês, contra-fogot
eufonios, fagotos, flagelotes, Baia 4
flautins, harmônio, harmônicas, kiukat
oboes, ocarinas de barro, pandeiros dd
metal, de madeira, petit bougles, piaa
nos, pifaros, pistons, pratos de banda.,
requintes, . rufas . (cabta), sax-horaN
altos, saxofones, sousafones, tamboreli
•
surdos, tamborins de madeira, tam-tatn,
tardes (caixa), tenores. timpanos, triattà
galos de aço, trombones baixos e tuba,
(ÉMPREk
,
trombones baixos de vara, trombones dl
vara liso, de metal, trombones tenoredi
trompas altas, trompas baixas, tikeleil
de madeira, violas,, violinos, violeeix
%
violoncelos e werilfones
A
,
Termo n.° 644.748. de 8-6 -. 64 Nome comercia/
Refinação de Milho Nacional e, Ae
Minasa
Termo- n." 644.742, de 8-6-64
Emprec — Administração de Emproem
São Paulo
dimentos Ltda.
,
Rio de janeiro

e.

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço pálio, aço refinado, bronze, bronze em bruto oa par..
dalmente trabalhado, bronze de manganês, bronze em pó, bronze em barra,
em fio, chumbo em bruto no parcial'mente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente trabalhado,
couraças, estanhos em bruto ou parcialmente trabalhado, ferro em bruto ou
parcialmente trabalhado, serro em barra,
serro manganês, ferro velho, gusa em
bruto ou parcialmente, trabalhado, gusa
Itemperado, gusa malsável, laminas de
metal latão em folha, latão em chapas,
kisesTmA BRAS
latão em vergalhão, liga metálica, limalhas, magnésio, manganês, metais não
trabalhados ou parcialmente trabalhado,
Classe 41
metais para solda, niquel, ouro, zinco,
Classe 50
•Para distinguir "óleos comestrw.,
metais em massa, metais estampados. Impressos em geral, relacionados coo garinas, gorduras vegetais COMeduVeti
planejamentos, administração era todo:
corrugado e zinco liso em braba
t rações"
os empreendimentos económicos
Tenno
ri.9
644.749, de 8-6-64
Termo n° 644.738 de 86-1964
financeiros
Participaçes e Valores — P. V.
Molibdênio do Brasil, Comércio e
Termos na. 644.743 a 644.745, de_
S.A.
Indástria_Limitada
8-6-64
.
São Paulo
Estado da Guanabara
Monstar — Ind. e Com. de Tecidos e
São Paulo
.
- Artefatos Ltda.

'I
A tili ir ISTRAÇÃO D..EI
EMPREENDIMENTOS LTDA.

SAVOf

Classe 32
Revista (publicações)
Termo n° 644.734, de 8-6-1964
Jehovah Soares Duarte
Estado da Guanabara .

rer2
cri 4,1e).

C19r cincil
nut ao cima
TH
min
ani
mar
PA LAVRAS
CIL UZA ItA 8

I ansa de

Classe 32
Revista (publicações)
,Terrno .n° 614.735 5 de 8-6-1954
Jehovah Soares Duarte
Estado da duanabara.

be:"
RA,BIS
' 5 CRQ,,,
,G,9p4s
Clame 32 •

Reyista ,(publica ções)

.

MOLIBDÊNIi
DO BRASIL,
COMÉRCIO E,
INDÚSTRIA ITDA,

HONSTAR

• • .MOLIODÊNIO

- Classe 23
Artigos da classe Classe 24
Artigos da classe
• Classe 36 • .
- •
Artigos da classe
Têrmo n.s 644.746, de 8-6-64
ar e Restaurante Cabeça Chata Thin.
eg_

Nome comercial
,..ateasaasat, Jansaawat-;
Tèrma ir.° 644.750: de 8 -6 - 64
a Prorrogação).
Guanabara

"' -

C á EÇA c

PRORROGACZCI

a

arA..-

INDÚSTRIA BRAtILEIRA.
Aço em bruta, açO preparado, aço doce,
Laço para tipos, aço fundido, aço par-

ARTICIPAÇAn
E VALORES - PV: S,

r
Ind.Brasileira
_
•

•

Nome Comercial
Termo no 644.739, de 8-6-1964
Molibdènio do Brasil, Comércio e
Indústria Limitada
Estado da Guanabarr
Classe -5-

E kl P R E 0.

" Classe 33
Insígnia Comercial

Classe 3
Acaso fanico, acético, aced/-salicili"

ampolas: benzóico; dpsulas,. c/ororõtt*

oito &mi* c1Rri3rIto de tila egoda

4

2703 Segunda:feira 12
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pranidos; elixircs; lactosraa pastilhas
Termo
644.754, de 8 -6 - 64
medicinais, pérolas, pílulas; pernadas: Jeb — Administração de Imóveis Ltda:
sabonetes medicinais e antiséixos, saliGuanabara
cilato de metila; unauentos, vasclira.
vinhos e áropes
Termo n.° 644.751, de 8-6-64
Indústria Brasileira de Produtos Químicos S. A.
São Paulo

irocidol
Indústria Brasileira .
• Classe 3
An produto farmacêutico indicado
como antisséptico e anti-virus
Termo n.9 644.752, de 8-6-64 •
Indústria Brasileira de Produtos Oui.
micos S. A.
$aci Paulo

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das infecções
• Termo n.° 644.753, de 8-6-64
Indústria Brasileira de. Produtos Quimicos S. A.
São Paulo

nrmo n.° 644.760, de 8-6-1964
Auto Asa Ltda.
r..
Guanabara

Outifro

C'e

3,-24

Termo n.o 644.767, de 8-6-1964
Banco Mercantil de S. Paulo S,A.
São Paulo

•

- PRORROG4C.40!

Classe 50
Impressos
Termo n.o _644.756, de 8-6-1964
Indústria Brasileira de Produto ra Quimicos S. A.
São Paulo

Classe 21
Aros para bicicletas, automóveis, automóveis, auto-caminhões, aviões, alavancas e câmbio; barcos, breques, braços
para veículos, bicicletas, carrinhos de
mão e carretas, caminhonetes, carros
ambulantes, caminhões,. carros-tratores,
carros berços, carros-tanques, carrosirrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veiculos, carrinhos para
máquinas de escrever, corrediços, para
,Indústria Braálleira
veículos, direçad, desligadeiras; estribos, escadas rolantes, elevadores para
Classe 3
passageiros e para carga, engates para
Um produto farmacêutico indicado no carros, eixos de direção; freios, frontratamento das infecções
teiras para veículos; guidão; locomotivas, lanchas, molas, motocicletas, moto.
Termo n.° 644.757, de 8-6-1964
Indústria Brasileira de Produtos Qui- cargas, motofurgões, manivelas; navios;
ónibus; para-choques, para-lamas, paeamicos S. A.
brisas, pedais, pantõei; rodas para bicisão Paulo
cletas, reboques, radiadores para veículos, rodas para veículos; selins; tricicies, tirantes para veiculos; vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e acelerador, tróleis, troleibus,
varaes de carros, toiletes para carros
Indústria Brasileira
Termo n.° 644.761, de 8-6-1964
Parke, Davis 6 ComPanY
Estados Unidos da Améric,
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das infecções
Termo n.o 644.758, .de 8-6-1964
Indústria Brasileira de Produtos Quimicos S. A.
Classe 3
São Paulo'
•
Preparado para combater a flatulência

Classe 33
Insi g nia
Termo n.9 644.768, de 8-6-1964
Santapaula Melhoramentos S.A,
São Paulo

Condominio
•Santapaulá.
Classe 33
Titulo
Termo n.° 644..769, de 8-6-196'4
Santapaula Melhoramentos S.A.
São Paulo

Conjunto.
- Santapaufa_

MYLiCAW

MegagLIGIn

Termo n.o 644.765, de 8-6-1964
Zoelzer- Poubel Vidaurre
Rio de laneiro

Classe 33
, Titulo
Termo n.° 644.770, de 8-6-1964
• Santapaula Melhoramentos S.A.
•

São Paulo

indústria E3rasileira
Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento de moléstias infecciosas, com
manifestações alérgicas
Termo n.° 644.759, de 8-6-1964
InclasÉia
Brasileira de Produtos Qual,
micos S. A.

Classe 33
Título
Termo n.o 644.771, de 8-6-1964
Melhoramentos Casa Própria S.A.
•
São Paulo

- São Paulo

Job

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no

'...714.33C .31

tratamento de viroses
Termo n„.° 644.755, de 8-6-64
•
Indústria Brasileira de Produtos Qui.
•
micos S. A.
. São Paulo

Um jornal
Termo n.° 644.766, de 8-6-1964
Zoelzer l Poubel Vidaurre

Melhoramentó-e:
Casa Própria S

Rio de Janeiro

Rádio Jornal)

Nome Comercial
Termo n.° 644.772, de 8-6-1964
Casa Própria Santapaula S.A.
São Paulo -

—

Indústria Itrasileiiii
Classe 48
•
; Um produto indicado consta a
r,-idura do sol e para bronzeamento dá
pele
t..a
a

\\ 1T ) ', t.•

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado a
tratamento das infecções

Classe 32
Estação de rádios

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00 s

casa Proprià
Santapaula S. A:
Nome Comercial

-

