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SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXII - N.° Me

OEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisões do Ministro

Rio, 12 de novembro fie 1964
Alcides Scandovieri & Cia. Ltda.
-- no recurso interposto ao indeferimento do termo 94.107 - modelo de
utilidade - Capota conversível para
jeeps e similares.

•

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.* 130.339 - Easo Research And
Enginering Company - Cumpra a es('
gentia.
N.9 140.588 - Mariano Nes Go.
mez - Cumpra a exigência.

N.° 122.425 - Joiy Engano
N. 114.016 - Aperfeioamento em
N.° 115.520 - Nevo tipo de alar- Cumpra a exigência.
processo para fabricação de bobinas me - Jaime Vilarrubia Santaeuldlia
N. 9 137.532 - Domei Uclarf
- General Eletric Company.
Cumpra a exigência.
Modêlo ou desenho Industrial
N.° 114.085 - Aperfeiçoa:Untos em
N.' 128.840 - Sandoz S. A.
deferido em face do laudo técnico
exaustores rotativos ou com eles reCumpra a exigência.
lacionados - Calyton Dewandre CanN. 140.766 - Original enoda de
N.° 132.178 - Eli Lilly And Com.
pany Licnited.
- S. À. Vinícola e Agrícola pany - Cumpra a exigência.
N.° 114.338 - Prelo com cilindro garrafa
Sanroquense
S.A.V.A.S.
de impressão rápida - SchnellpressenN.' 132.320 - Dr. Karl Umecte
N.9 147.249 - Novo modelo de fefabrik Akteingesellschaft Heiderberg,
G.M.B.H. - Cumpra a exigência.
chadura
Companhia
Fábrica
de
BoN. 120.120 - Uma placa para imN.* 132.858 - Parbenfabriken
pressão litográfica preparada por meio tões e Artefatos de Metal.
Bayer Aktiengesellschaft - Cumpra a
de reprodução eletrofotográfica e um .. Privilégio de invenção indeferido
exigência.
processo para a sua confecção N.° 133.385 - E. I. Ou Peart de
N.° 94.379 - Nóvo processo de Nemours And Company - Cumpra a
The Plastic Coating Corporation.
N.° 120.218 - Nova máquina semi aquecimento aplicável a panelas e uten- exigência.
automática para lavar roupa - Al- sílios de cosinha e qualquer objeto
.N9 136.203 - T. 7. Smith & Nesubmetido a fonte de calor - João
varo Coelho da Silva.
phew Limited - Cumpra a exigênN.° 121.171 - Circuito de Prena- Emenesio Pinto.
N.9 118.230 - Aperfeiçoamentos ma cia.
geia aperfeiçoado para motores elétricos - Associated Electrical Industries ou relativos a máquinas circulares de
N.' 137.311 - N. V. Koninldijke •
malharia para obtenção de meias - Pharmaceutische Pabrieken V/H &oLimited.
N.* 121.321 - Nova máquina de Indústria Mecânica Majea Latia.
cedes Stheeman 8 Pharmacia - Cum-

O Sr. Ministro exarou c. seguinte
despacho
Nego provimento ao recurso.
Ass. Daniel Paraco - Ministro ia
Indústria e Comércio.
Bial Farmacêutica Ltda. - no recurso interposto contra o "ato que
ordenou a anotação de transferência
das marcas - Novalgin - e Novalgina - registros • 72.160 e 63.673 respectivamente as marcas, para Farbwerk Hoechst Aktien gsellschaft
Vorm. Meister Lucius 5 Bruning.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Nego provimento ao recurso de fls.
gomar papel- João Silva Lopes. .
5-6.
N.' 121:327 - Instalação combiEm 24 de outubro de 1964.
Asa. Daniel Paraeo - Ministro :Ia nada para lavar e centrifugar - Ciemeus Augusto Voigt.
Indústria e Comércio.
N.° 121.400 - Processo de produzir um elemento para a revelação de
EXPEDIENTE DO DIRETOR
imagens eletrostáticas - Kalle Aktiengesellschaft.
Rio. 12 de noven;liro de 1964
N. 121.602 - Contrõle em tandem
Notificação:
para sistemas sonoros estereofônicos Uma vez decorrido o prazo de re- CTS Corporation.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei N. 9 124.773 - Cubas de vedação
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias - Wagner Electric Corporation.
- para eventuais juntadas de recur.
N.° 124.782 - Máquinas de dissoa, e da mesmo não se tendo valido tribuição automática de café - Cano
nenhum interessado, ficam notificados Redaelli.
•
os requerentes abaixo mencionados a
N.'
126.260
Coguilhas
para
funcomparecer a 'este Departamento a fins
de efetuarem o pagamento da taxa .11- dir em cordão metais de alto ponto
nal concernente à expedição dos res- de fusão como ferro e aço e que conpectivos certificados dentro do prazo sistem essencialmente e.m cobre de sessenta dias - na forma do pa- Gebr. Beller Co. Aktiengesellschaft.
rágrafo único do artigo 134 do Cd- N. 9 126.596 - Aperfeiçoamento em
ou relacionado com válvulas de vedadigo da Propriedade Industrial.
ção e passagem de fluidos especial:menPrivilégio de invenção deferido em face te fluidos corrosivos - Glovalli
e Renato Pnritz.
do laudo técnico
N.° 135.749 - Um instrumento reN.9 109.256 - Processo de prepa- gistrador dos níveis instantâneos de suração de novos derivados da fenotia- perficeis liquidas (Linigrafo) - Euzina - Societe des Usines Chimiques genio Silveira de Macedo.
Rhône Poulenc.
N, 9 110.056 - Aperfeiçoamentos Modélo de utilidade deferido em face
em carteiras porta-notas - Demostedo laudo técnico
nes Alves da Cunha.
N.° 110.240 - Processo para a N. 9 95.896 - Novo raodelo de calpreparação de 1.4-benzadiazi-phio-4- ça-cinta - Cariz Ramos Decio.
óxidos e de quinazolina-3-6xidos - F.
N.9 112.610 - Tubo de borracha
Hoffmann-La Loche 8 Cie. Societe ou resina sintética - Pirelli Societa
Anoninie.
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Per Mod.

Modêlo ou desenho industriai inde-

pra a exigência.

ferido em face do laudo técnico

Diversos

14. 9

-

130.513 - Lavador de timos
N.° 105.320 - Tecno Meclinica
Organização Otto Pecego Ltda.
Bristan S. A. - Afquive-se o processo.
Desistência de Processos
Rio, 12 de novembro de 1964

Allmanna Svenska Elektriska Aktienbcdaget - Declara a desistência do
Pedidido de Privilégio de Invenção
para Elemento Isolador para corrente
continua de alta voltagem --, termo:
126.003 - Anote-se a desistência e
arquive-se o processo.
Exigências

São Paulo Alpargatas S. S. Junto a Patente de Privilégio de Invenção - termo 115.228 - nunpra
a exigência.
N.° 113.311 - Shell Research Limited - Cumpra a exigência.

N.' 113.849 - H. G. Enterprises
Cumpra a exigência.
N.* 114.915 Yanmar Diesel Engine Co. Ltda. - Culnera a taigencia.
N.° 117,.259 - Joio Goberto Resch
- Cumpra a exigentia.
N. 9 123.836 - José Gimenez Sanches - Cumpra a exigência.
N.' 124.620 - Milton de Oliveira
- Cumpra a exigência.
N.° 128 566 - Orlando Antonio
Nogueira e...Helio do Prado Nogueira
e Adilson Quaranta - Cumpra a exigência.

Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de Te.
n.• 4.048, de 29-12-61 e mais 'Liz dias
curso previsto pelo artigo 14 da Lel

- para eventuais juntadas de recursos,
e do mesmo não se tendo valido na-

abusa interessado, ficam notificados os
requerentes abaixo mencionados a com.
parecer a iate Departamento a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final
concernente à expedição dos respectivos certifecados dentro elo prazo de
sessenta dias - na forma do parágrafo étnico do artigo 134 do Código da
Propriedade Ind‘,..
trial.
Mercas Deferidas

-

•••

N.9 448.223 - Caiçara - classe
16 - Caiçara 8. A. Arquitetura En-

genharia Construções.
N.° 452.434 - Repamo classe
21 - Retificadora Paulista de Motores Reliam° Ltda.
N.' 453,375 Terrear - classe
50 - Transportadora Terrear de Materiais Ltda.
N.' 453.382 - Luvre - classe 50
Luvre Automóveis Com, e Imp.

Ltda.
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Repartições ,Públicas

deverão remeter. o expedientn
destinado à puklicação nos
jornais, diáriemente, até as
15 horas, .exceto aos sábados,
quando deverão faza,lo até às
11,30 horas.; •
/
•
•
- Às reclamações - pertinen
tes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
-9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e eriencias.
- Excetuadas as • para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas: poderse-ão tomar, em qualquer época,» por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão . ser -suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas èssinaturas. na
Título de Estabelecimento Deferido
N.° 471.493 - Laboratório de Análises São Luiz Ltda. - classe: 33 Lab. de Análises São Luiz Ltda. Art. 147 n.o I.
--

Exigências
N.' 472.255 - Sagres S. A. Mercantil Administradora e bu.'ustrial Cumpra a exigência.
N.° 476.280 - Refrigerantes Sulriograndenses S. A. Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
N.0 476.281 - Refrigerantes Sulriograndenses S. A. Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
N.° 476.283 - Refrigerantes Sul •
riograndenses S. A. Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
NP 476.287 - Refrigerantes Sulriograndenses S. A. Indústria e Comércio , - Cumpra a exigência.
NP 476.289 - Refrigerantes, Sulriograndenses S. A. Indústria e Comércio - Cumpra a exigência.
N.° 476.290 - Refrigerantes Sulriograndenses S. A. Indústria e Co.
mércio - Cumpra a exigencra.
Diversos
N.° 454.301 - Vidraria Norte Brasil S. A. (Nortebrasil) - Aguardese termo anterior.
NP 476.282 - Refrigerantes Sulriograndenses S. A. Indústria • Comércio ,- Prossiga-me o pedido tarobén
. s na classe 25.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO , DE
EXAME FORMAL DE MARCAS
Exigências

Novembro de 1964

-

E'X'PEDIENTE

•

DEFARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
•

•

DIRKTOlit • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
r•

-criara cio isaolinco é,e PUDLICAOES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEPE CA saçZo on ~0(2
FLORIANO GUIMARÀES

DIÁRIO OFICIAL •
aaçÃo
liaçao da publicais" do t nxpadiente do Departamento
Nacional da Propriedade lindurtriall do ~Mataria
-'da Inch:nitriu • Comércio

Impresso nas oficina* do Departamento . de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

I

- Capital e Interior:
Semestre . .
• . . Cr$ 450,00
• . Cr$
Ano
900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$
1.300,00.Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
Capital e Interior:

Cr$ 600,00 Semestre
Cr$ 1.200,00 Ano ..

parte supericir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solarão de

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

Correntes
N.° 471.867 Industriais Ltda. - Cumpra a exigencia.
N.° 476.467 - Panificadora Capão Ltda. - Apresente clichê.
N.° 476.466 - Panificadora Cdpão - Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 476.468 - Panificadora Cilpão - ptda. - Cumpre a exigência.NP 476.471 - Flapinal S. A. Administração Indústria e Comércio Cumpra a exigência.
N.° 476.473 - José Serber Cumpra a exigência.
N.° 476.474 - Indústria e Comercie Nosso Senhora da Conceição Ltda.
- Cumpra a exigência.
NP 476.475 - Indústria Metalúrgica naticlem Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 476.476 - São Carlos S. A.
Administração Comércio e Representações - Cumpra a exigência.
N.° 476.477 - Alfredo Francisco
Martins Marques - Cumpra e exi.
gencia. Quanto ao clichê publicado
em 18-3-61 - para marca: Redepress
- classe 32 - fica retificado o número do termo 476.477.
NP 476.47d - 0.altlemar Kronlefg - Cumpra a exigência.
N.°,476.479 - Pensar Indústria de
Sacos de Papel • Artefatos Ltda. Cumpra a exigência.
N.° 476.48t - Indústria Mecânica
Palmar Ltda. --- Cumpra a exigência.
N.° 476.481 - Mecânica %Non
Ltda. - Cumpra a exigência.
NP 476.482 - Enxovais Rex Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.° 476.483 - Madeira Jundial
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 476.487 - Odete Moraes dos
Santos - Apresente clichê.
NP 476.488 - Bem Geral Administração de Bens & A. -- Cumpra

N.° 476.489 - Bem Geral Adnxinistração de Bens S. A. - Cumpra
a exigência.
N.° 476.490 - Sociedade Comercial Industrial e Imobiliária Tobias
Barreto S. A. - Cumpra a exigência.
NP 476.496 - Arder! Ferdinando
es Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.0 432.009 - Construtora Londres Ltda.
Cumpra a exigência.
N.° 448.185 - Editara 1::) Candango
De Brasília Ltda. - Cumpra a exigência.

Rio, 12 de Novembro de 1964
N.o 427.589 - Baxter Laboratories
a exigência.
Inc. - Cumpra a exigência

Chamada Para Taxa .Final

lt convidado OCIR - Organização
Contábil Imóveis e Representações
Ltda. a comparecer a êste Departamento a fim de efetuar o pagamento
da taxa final do Título de Estabelecimento OCIR termo 412.15.8.

Diversos
N.° 476.493 - Distribuidora de
Lubrificantes Pratas Ltda. Prossiga-se também nas classes 6 - 8 11 - 39 (Peças e acessérios para automóveis).
NP 476.494- Francisco de Assis
Ribeiro - Prossiga-se também nas
classes 8 e 25.
NP 433.036 - Lojas Tira Teima
Ltda. - Prossiga-se com os exemplares de fls. 8710 onde o interessado
inclui as expressões "de móveis" que
também faz parte da sua razão social.
excluindo armários (ci. 40), cadeiras
giratórias (cl. 40). calculadores (cl.
8), escrivaninhas, estantes e meias para escritório Ca. 40)N.° 443.483 - Roque Licciardi Prossiga-se com o. exemplares de fls.
9/10.
NP 443.484 - Roque L'ccia-di ti rossiga-se com os exemplares de Os.

-; Ai Repartições Pública*
cingir-se-do às assinaturas
anuais renovadas até .29 de
fevereiro de cada- ano e dl
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim 'de possibilitar a remessa de Valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou valo
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edi.
ções dos órgãos oficiais 36 se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de.eada (Y.r empar
atrasado dos órgóos oficiais
será, na venda avulsa, acresciy
do de Cr$ 0„50 se do mesmo
ano, e de Cr$ 1 00, por ano
decorrido.

N.° 443.619 - Victor Rackelberg
- Prossiga-se com os exemplares de

fls. 15/17 - com exclusão da classe

número 16.
N.° 43.283 - Ykku S. A. Com. •
Imp. - Prossiga-se com oa exemp lares de fls. 13/15.
• N.° 445.478 - Martini 8s Rossi
S.P.A. - Prossiga-se com os asem
p,res de fls. 8/10.
N.° 445.516 - Bozzano S. A. Comercial Industria l e Importarlm-a Prossiga-se com os exemplares de fls.
8/13.
• N.0 445 747 - Neulândia Modas
Ltdu. - Prossiga-se com os e:terapiares Ge lis 8/10.
N.° 445.832 - Sapal Sociedade de
Produtos Alimentícios Ltda. - Prossiga-se com os exemplares de lis, 8/10
•considerando-se panos para Hockey o
que foi reivindicado como para Ho.
NP 446.153 - Bar e Bilhares Santa Fé Ltda. - Prossiga-se mas os
examplares 'di fia. 0/11.
NP 446.182 - David Gerbel Prossiga-se com os exemplares de fls.
9/11.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
INFORMAÇÃO. RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO
Exigência

Rio; 12 de . Novembr6 de 1904
Superam S. A. Discos Virgens Ele»
trônica e Equipamentos de Som ru, oposição s.. termo 114.188 - privilégio de invenção - Cumpra a exigência.
Nntificaoks

São
- convidados os requerentes abaszu mencionados a ccinparecer a este
Departamento a fim de efetuarem é
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N.o 410.927 - Cletunyr /Paria
N. o 447.263 - Eletrônica De.
pagamento da taxa final dos segu;ntes EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
Barbosa.
marc Ltda. - Arquivem-se os
RECEPÇÃO E EXPEDIENTE
processos:
N. o 410.939 - R. N. E., Imi- Processos.
N.°'448.361 - Caloric Applian.
Rio, 12 de novembro de 1984 • vels-Ltda.
Termos:
N. o 410.950 - Serviço Social ce Corporation.

INTP 81.876 *-- Meirandre Reitzer
da Indústria D. N. Divisão de
Exigências:
N. 0 448.988 - Dr. Otto Mein.
modelo. de utilidade.
Estudos ç Planejamentos.
rcial
Sebastião
Corxeia
de
.
C•Irril
berg.
N. 0 110.523 - Alumínio Fulgor
Mollo S.A. - Junto a mama MeN. o 410.971 - I S. M. IndúsN. o 448.989 - Dr. Otto Meio..
8. A. - privilégio de invenção.
berg.
N.° 112.764 - Union Carbide Cor- Iricilina, têrmo 343.883. - Cum- tria Cidero Metalúrgica Ltda.
pra a exigência.
N. o 411.339 *- Agrimpmer S.A.
N. 0 449.282 - Emprêsa de DL.
poration - privilégio de invenção.

Agrícola Importadora e Mercantil.
N. o 411.371 --9 Multi Electri Indústria e Comércio de Equipamentos Elétricos e Rodoviários
Ltda.
N. o 411.372 - Instituto Quimioterapico S.A.
N.° 413.525 - Alvaro AtahualArquivamento de Processos
Diversa:
•
pa Cardoso 'Ojeda.
N. o 416.526 - Editóra La Selva
Vermos:
N. o 469.178 - Albino Costa &
S.A.
N.° 98.792 - N. V. Philips'Gloei- Cia. Ltda. - A petição cumprinN. o ' 416.593 - Francizco Evalampenfabrieken - privilegio de in- do a exigência simonte agora foi risto Filho.
juntada.
Torno
sem
efeito
o
Cavenção.
N. o 420.893 - Metalúrgica
pacho de arquivamento.
'festos
priN. 0 100.545 - Kikuzi Koga
Arquivamento de Processos de cio.. Ltda. Indústria e• Comérvilégio de invenção.
Marcas:
N. o 145.983 - Nocvocol Chem'.
N. o 422.212 - Ferdinand PériN.° 110.17G - Salvatore Darniani
cal MFG. Co. Incs
cies Youycruta.
- modelo de utilidade.
N.° 146.428 - 146.430 - EdN.° 422.414 - Capalouças CoN.° 110.203 - Sigisrnundo Bokor mundo Vau Parys.
mércio de Papeis e Louças Ltda.
.-. privilégio de invenção.
N. o 423.620 - Sogoquimica CoN.° 147.516 - Blemco S.A.
N.° 110.756 - Birfield Engineering Importadora e Exportadora.
mércio .Indústria Importação e
Ltda.
Limited - priv. de invenção.
N.° 150.889 - Companhia Bra- Exportação
N . 0 '423.839 - Jasp Indústria
Imsileira
de
Vidros.
NP
111.115
José
Cabem
•
N. o 178.638 - Abílio Bitar & e Comércio Ltda.
pelir', e Francisco Vilafranca Gual N. o 424.065 - José Paulo de
Irmão.
modelo de utilidade.
Andrade.
o
N.
288.030
Fábrica
de
BisN.° 111.258 - Sabbato Citro - e
N. o 424.524 - Ourotex Comercoitos Sella Ltda.
Alvaro Cidra - priv. de invenção.
cial
Ltda.
N. o 300.726 - Vidrex Ind. e
N.° 111.665 - Amo Schaedlich N. o 427.392 - Importadora
Com. Ltda.
priv. de invenção.
N. o 308.952 - Zyskind Rotstein Naccache Ltda.
NP 111.742 -- José Francisco Dy..
N.° 428.106 - Movilândia ArLtda.
tigos Domésticos Ltda.
trich - modelo de utilidade.
340.907
Fábrica
de
MóN.
o
NP 113.383 - Hans Kurt Erdos
N. o 428.995 - Cerre & Lourenveis para Rádio Fámora Ltda,
- modelo de utilidade.
ço
Ltda.
N. o 345.030 - Distribuidora de
N.° 113.708 - Ab T1',1 & Gasavets- Arames San Ltda.
N. o 429.899 - Casa José Silva
ming
priv. de invenção.
N.° 359.758 - Bolsas I. K. Confecções S.A.
N.° 430.253 - Casa Botelho
N.° 115.836 - ~ela Sibylla Go- Indústria e Comércio.
N. o 360'.308 - Companhia Ad- S.A. Importação e Comércio.
uusb - modelo de utilidade.
N.° 430.301 - Nicola de &aministradora Santa Mararida.
N.° 118.684 - General Electric
N.° 379.125 - Produções Her- fano.
Company - priv. de invenção.
N. o 430.384 - _ Cartonagem e
bert Richers Ltda,
N.° 379.294 - D'Angell & Cam- Artes Gráficas Novacart Ltda.
N.° 119.341 - Walther Ferreira da
pião Ltda.
N. o 430.435 - Combate S.A.
priv. de invenção.
Gosta
N. o 388.261 - Expresso São Comércio e Indústria.
N.° 120.415 - Indústria Auto Me- Paulo Ltda.
N. o 430.582
Agência Stefani
cânica Universo Ltda. - priv. de inN. o 289.211 - Cerâmica Havi- Ltda.
venção. •
N. o 430.670 - Confecções Pave
selo Ltda.
N. o 394.261 - Citric'Oil Impor- Ltda.
N.° 120.544 - Laboratório Keto
N.°: 430.675 - Textrade ImporWemaco Ltda. - priv. de invenção. tação Indústria e Comércio Ltda.
N. o 402.725 - Branipp Comér- tação Comércio e Representações
NP 121.051 - Alexandre de Loacio Representações e Importação Ltdá.
priv. de invenção.
•
N. o 439.416 - Emacil Emprêsa
Ltda.
N.° 121.182 - Nelson Baroni N. o 407.077 - Corticeira Triun- de Assistência ao Comércio e Ine Ivanir Souza Costa - modelo in- fo Ltda.
dústria Ltda.
dustrial.
N.° 440.003 - Estação RodoviáN. o 408.609 - Induplástica Arria São Paulo Ltda.
N.0 121.640 - N. V. Philips'Gloel- tefatos Plásticos Ltda.
N. o 443.947 --Ind. de Des4nfekimpenfabrieken - priv. de invenção.
N. o 408.732 - Indústria Deita
tantas Elza Ltda.
N.° 140.538 - Viúva Alvares e Fi- Ltda.
N. o 445.033 - Tucano Materilhos Ltda. - modelo industrial.
N. o 408.893 - Olivio Rodrigues.
_
N. o 409.265 - Casa Hélios SÃ. ais de Construção Ltda.
N.° 140.831 - Muminex Indústria
N.
o
445.034
Tucano
MIMTintas
e
Vernizes.
de Azulejos de Alumínio Ltda. N. o 410.064 - Angelo Rosem- as de Construção Ltda.
privilégio de invenção.
N. o 445.035 - Tucano MateriN.° 143.577 - Emisol Propaganda blat.
N. o 410.067 - Suiça Mineira "as de Construção Ltda.
Ltda. - modelo industrial.
N. o 445.182 - Perini EngenhaIndústria e Metais Ltda.
N.° 144.336 - Maria Carmen BrasN. o 410.093 - Editóra Coroado ria Civil em Gual Ltda.
N. o 447.482 -2 Irmãos Borlendat - modelo industrial.
S.A.
N.o 410.393 - James Tyrrel Ta_ ghi & Cia. Ltda.
N.° 144.402 - Diaz, Garcia 8s RoN. o 445.521 - Cidaso Indústria
vares.
drigues Ltda. - modelo industrial.
e Comércio Ltda.
N.° 146.261 - Antonio da Costa
N. o 410.770 - Hidroletro Ltda. N.° 445.564 - Malharia Mima- modelo industrial,
N. o 410.841 - Ouro Mak .Li- ni Ltda.
N.° 147.089 - Osealdo das Dores mitada.
N. o 410.842 - Ouro Mala Li- N. o 447.045 - Materiais de
Telln da Ponseca - modelo industrial.
Construção Materialex Ltda.
-- Arquivem-se OS processos
mitada

N. 0 113.369 - SWF - Spezial.
fabrik Fur Autozubehiir Gustav Rau
G.M.B.H. - privilégio de inven-

Chamada Taxa Final:
É convidado Sociedade Farmacêutica Ramos (Tijuco) Ltda. a
00. •
compárece: a êste Departamento
N.° 122.214 - Metalúrgica Hele- afim de efetuar o pagamento da
ny Ltda., Indústria e Comércio -- taxa final do Titulo: Farmácia
privilégio de invenção.
Coral n.o 359.572.

• -

versões Imperador Ltda.
N. o 453.738 - Carlos Alves Pereira.
N.° 458.907 - Rogério Poggio.
N. o 457.240 - Probal Comércio e Indústria S.A.
N. o 458.371 CamadeLras Sociedade para Indústria e Comér..
cio de Madeiras Ltda.
N. o 458.749 - Recil Represen.
tações Com. e Importações Ltda.
N. o 459.339 - Semesa S.A. In.
diístria e Comércio.
N. o 459.422 - J. Fernandes
Mendes.
L o 459.470 - Paulo Nolding.
N.P 480.712 - Francisca Ivone
dos Santos Alves.
N.° 461.093 - Estética Artes
Gráficas Ltda.
N. o 481.229 - Silveira & suv eira .
N. o 461.2725 - Com. e Transportes de Petróleo Cotrape Ltda.
N. o 481.727 - Lourival Frutuoso de Oliveira.
N.° 461.821 - Pasquale Cataina & Cia. Ltda. •
N. o 462.082 - Confecções Ia..
bre Ltda.
N. o 462.141 - J. F. M. Vau
Doornik.
N. o 462.363 - Artefatos de
Couro Agnus Ltda,
N. o 462.423 Oficina de Concertos de máquinas de escritório
e ferramentaria Deleo Ltda.
N. o 482.639 - Jorge Branco.
N. o '482.681 - Comaf Comér.
cio e Distribuição de Petróleo
Ltda.
N. o 482.748 - Floriano Fran.
cisco Dezen.
N. o 462.901 - Paes & Cia.
N. o 482.962 - João Duarte Ri..
cardo Filho .
N.° 463.045 - Bar e Restaurante Exotic Ltda.
N.° 483.073 - Antônio Gonçalves Simões.
N. o 463.082 - Wellin'Produtos
de Beleza Ltda.
N. o 463.083
Wellin Produtos
de Beleza Ltda.
N. o 463.217 - Sociedade Co.
marcial de Engenharia e Admi.
nistração Soceasa S.A.
N.° 483.245 - Representações
Imesco Ltda.
N. o 463.356 - Lyrio Cabral &
Cia. Ltda.
N. o 463.385 - Rodoviário Ramos Ltda.
14/. 0 463.412 - Oliveira Castro
& Cia. Ltda.
N. o 463.413 - Oliveira Castro
& Cia. Ltda.
N. o 463.527
Evaldo Figueirado Rocha.
.
N. o 463.675 - Farmácia AguaPol Ltda.
N. o 463.780 Apeninas Ltda. Bar e Lanclies
N. o 483.794 - Rodolfo Couce>.
ciou Ortiz.

•
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N. o 43.988 - Josaut-4; Comerdial Lida.
N,) 463.987 - Josauto Comereia/ Ltda.
N.° 464.032 - fielusa Com. e
Adm. Ltda.
N. o 464.037 - Exp. Confnortlz
Ltda.
Imeex ImportaN.o 484.049
ção Comércio e Exportação de
ntleios.
Gêneros
N.° 464.093 - Indústria e Comércio Abelalla Ltda.
N. o 464.111 - Companha Pau_
lista de Chenille Teeezagern e
Confecções.
N.o 464.113 - Luiz Alberto
Sisnando Costa.
ConsulN. o 464.218 tora Comercial e Técnica ,i4tda.
N. o 464.248 - Gazine Gazes
industriais e Medicinais do '3ras11
S.A.
N. o 464.298 - Cicero Paurino
de Menezes.
N.o 484.338 - Path° Gomes
Frota.
N. o 464.346 - Tomas Antônio
Brandão.
N. o 464.347 - João Lucena.
N. o 484.353 - Vitor Marques
de Araujo.
Lo 464.393 - lienrique de
Carvalho.
N. ° 464.400 - A. 0.-de 011.
N.o 464.410 - Jovial Indústria
& Comércio Ltda.
N. o 464.710 - José Mariano
Carneiro da Cunha Neto.
N. o 464.800 - Nacolda Comerelo e Indústria S.A. N. o 484.903 - Ultralar Aparelhos e Serviços Ltda.
N. 0.- 484.904 - -Ultralar &parelhos e Serviços Ltda.
N. o 464.905 - Mi:ralar Apare•
lhos e Serviços Ltda.
N.° 484.907 - Ultralar Apare11308 e Sérviços Ltda.
N.° 464.908 - TJltralar Aparelhos e Serviços Ltda.
N. o 464.911 - José Almeida
Barbosa.
N.° 465.424 - Construtora S.
K. Eng. Arquitetura e Construções Ltda.
N. o 465.454 - Sidney Costa. Arquim-se oe processos.
NOTIC1 RIO
Oposição
Sindicato da Indústria de Vidros
e Cristais Planos e Cocos no Estado
de São Paulo - oposição ao privileg-o de invenção termo 79.366 de Libbey Owens Kord Wats Company.
Santa Lúcia Cristais Ltda. - oposição ao privilégio de invenção termo
79.306 - de Libbey Ovaras Ford
Glosa Company.
Companhia Agrícola Maristela oposição ao termo 642.193 liaristela - classes 4 - 41.
Man Factor 8$ Co. - oposição ao
!irmo 642.404 - marta: Lan.Deodor
- classe 48.
Mutila Mariatta Corporation oposição ao termo 641.581 - marca
Arco.
• Nlartin Marietta Corporation oposição ao termo 641.910 - título
Akeobras - classes 1 a 80.
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Bristol Myera Company - oposição
Cromopel Comercio Indústria do
•Shangri-lá Calçados Ltda.
ao termo 642.211 . - marca Colecyn Papel • Papelão S. A. - *posição ao (oposição ao termo 641.871, mar-- ciem 3.
termo 642.049 - marca: Comopel - ca: Shangri-lá, el. 39).

Companhia Swift do Brasil - oposição *ao termo 591.714 - marca:
Tootsie.
Calçados Aliança S. A. - oposição
ao terna 641.101 - marca: Aliança
- classe 36.
Rheno S. A. Indústria Mecânica oposição ao termo 644.705 Casa Reno - classes 6 - 7 - 8 •
33 --- 47.
• Sring4edos Khafif Ltda. - oposição ao termo-645.601 - marca: Palácio dos Brinquedos - classe 49.
Meta metais e Artigos Sanitários
Ltda. -- oposição ao termo 643.504
- marca: Meta - classe 21.
Meta metais e Artigos Sanitários
Ltda. - oposição ao termo 643.503
marca: Meta - cl. 11.
Sociedade Organizadora de Planos
Económicos em Cooperação S/C. oposição - to termo 646.569 - titulo:
Nosso Clube de Vila Gaivão - cl. 33.
Irmãos Venturoli Ltda. - oposição
ao termo 643.212 - marca R.O.T.A.
- classe 32.
Irmãos Venturoli Ltda. - oposição
' mo 643.211 - marca R.O.T.A.
ao ter
- classe 50.
Eletrodisco Rádio • T.V. S. A.
- oposição ao termo 64.775 -marca: Eletrofiocon
cl. 8.
Metalúrgica Tênia Ltda. • oposição ao termo 622.359 -- marca:
nie - cl. 39.
Metalúrgica Tânia Ltda. - oposição ao termo 632.356 - nome comercial.
Metalúrgica Tânia Ltda. - oposição ao têrmo 632.357 - marca Tânia
- classea . 6.
Mataárgica Tânia Ltda. - oposição ao termo 632.358 - marca Tânia
- classe 21.
Companhia Carioca Industrial oposição ao tarar° 641.803 - marca
Sabão' Lingote - cl. 46.
C. R Boehringer Solara - oposição
ao termo 642.211 - marca: Colecyn
- classe 3.
Cibo Société Anonyme - oposição
ao termo 642.037 - marca: Microcal - classe I.
A.E.C. Limited - oposição ao termo 642.233 - marcar Real se 21.
Laboratório Químico Farmacêutico
Voros Ltda. - oposição ao terrao.número 644.124 - marca: Dermozyn
- classe 3.
centro Audio Visual Evangélico Cave - oposição ao te!~ 646.125 titulo: Cave Centrou de Aperfeiçoamento de Vendas e Varejo.
De Minus Comércio e Indústria de
Roupas S. A. - oposição ao termo:
644.809 - marca: Sou4ienir - cl 41.
De Milks Comércio e Indústria de
Roupas S. A. - oposição ao termo:
646.482 - marca: De Minus classe 48.
'De Minas Comércio e Indústria de
Roupas S. A. - oposição ao termo:
¢44.533 - marco: Souvenir - cl. 36.
De MUS Comércio e Indústria de
Roupas S. A. - oposição ao termo:
439.195 - rnarcaN Millions - classe 13.
De Milhas Comércio e Indústria de
Roupas S. A. - oposição ao termo:
646.483 - marca: Venial - cf. 48.
Padaria e Confeitaria Lalal Ltda.
- oposição ao t'drmo: 642.331 - titulo Bar e Restauranta do Lalau classes 41 - 42 - 43 - 44.

classe 50.
Fábrica de Café e Chocolate Moinho de Ouro S. A. - oposição ao fir-

Tayná Comercial e Agricola
S.A. (oposição ao tármo 644.251,marca: Taynan, el. 43).
mei 641.354 - merca: Barril de
Volkswagen Aktiengeseilachath
Ouro.
Fuclitera Ypiranía S. A. - (voei. (oposição ao têm° 642.214, marção . ao termos: 543.351 - marcar ca: Carwagen, el. 21).
)(P iranga - classe 50.

Fábrica Fi-El Ltda. - oposição ao
termo: 642.402 - marcar Fiel classe 21.
Fábrica Fi-El Ltda. - oposição ao
termo 642.403 - nome. comercial.
Lojas Everest S. A. - oposição ao
termo: 646.728 - marca: Everest
- classe 4.
Companhia Química Rhodia Brasileira - oposição ao terno 646.271
- marca: Rodo - classe 50.
Condoroil Tinta S. A. - oposição
no termo 647.890 - marca: LF-111Detergente - classe 46.
Condoroil Tintas S. A. - oposição
ao' termo 647.891 -- marca: LF-222Thiner - classe 1.

Condoroil Tiritas S.A. (oposição ao termo 647.892, marca: LF
333 Fosfotizante) .
Condoroll Tintas S.A. (oposição ao termo 647.893, marca: LF
444 Sinteco, cl. 46).
Panex 8.A. Indústria e Comércio (oposição ao termo número 835.353, marca: Pan-teX, el.

- Volkswagenwek Aktiengesells.
chft (oposição ao termo número
842.083, marca: Autopol, cl. 48).
Tavares Watch. Co S.A. (opo..

sição ao termo .643.403 - Sonamag, el. 8).

Magnesita 8.A. (oPossição ao
termo 646.218, marca: Cite, cl.
n.o 0) .
N. V. Philips' Gloeilampenfe..
brieken (oposição ao termo número 838.570 - Nome Comer.
cial).
N. V. Philips' Gloeilampenfa.
brieken (oposição ao termo número 838.751, marca: Raphil.
Artefatos Metálicos para Cons.

truções S.A. A.M.C. (oposição
ao termo 645.303, malta: Reved

el. 18).
Joaquim C. Guimarães (oposi,
ção ao termo 641.983, marca: Ga.

ramicina, cl. 3).
Cia. Tagus Melo Pimenta do
Relógios (oposição ao termo número 644.164, marca: Dalgus, cI,

8).
1).
Publink Desenhos Comercial!
A. E. C. Limited (oposição ao
têrmo 642.231, marca: Real, el. Ltda. (oposição ao termo 444.968
marca: Publinco, el. 50).
n. o 21) .

A B C Rádio e Televisão S.A.
Pavilak Comércio e Indústria
(oposição ao termo 644.734, mar- de Madeiras Ltda. (oposição ao
ca: "ABC", cl. 32).
termo 642.120, marca: Taeolor,
Armações de Aço Proba] S.A. el. 28):
(oposição ao termo 642.850, mar- Sociedade Técnica de Equipaca: Livinopapel, cl. 38).
mentos S. T. E. Sociedade Ana.
Armações de Aço Probel S.A. nima (oposição ao termo 642.098
(oposição ao termo 842.806, mar- marca: S. T. E P , cl. 6) . .
ca: Desprober, el. 48).
Olin Mathieson Chemical Cor- Promaco Produtos c Materiais!
poration (oposição ao termo nú- de Construção Ltda. (opotiçã(
mero 628.385. marca: Alein, el. ao termo 842.364, marca: Promac, el. 8-50).
n.o 3) .
Promeca S.A. Indústria e CoCompanhia de Calçados "DNB"
(opmfção ao termo 647.979 mar- mérelo (oposição ao termo númeca,: Conjunto Derby Night And ro 842.364, marca: Promac, el. t
a 50).
Day, e/. 36).
Companhia de Calçados "DNB" Indústria Paulista de Móveis
(oporição ao termo 647.980, mar- Aço S.A. (oposição ao termo núca: Conjunto Derby Night And mero 642.429, marca: Paulista,
.el. 50).
,•
DaY, el. 38).
Tayná Comercial e Agrícola
Indústria Paulista de Móveis
S.A. (oposição ao termo 844.250, de Aço S.A. (oposição ao Cr=
marca: Taynam, el. 42) .
642.485, marca: Paulistano, el.
Itapetininga Propaganda Ltda. n. o 50).
(Oposição ao termo 844.811, marFama Ferragene S.A. (oposica: 'tapei:Intriga, el. 32).
Magnafer Indústria Eletrônica ção ao termo 643.334, Marca:
S.A. (oposição ao termo 644.063, «-tmi, el. 25).
marca: Fafer, el. 5).
Tayna Comercial e Agrícola
PRF.VILÉGIO I I E. INVENÇÃC
S.A. (oposição ao termo 64..249,
marca: Talnan, el. 41).
Temo 141* 118.374
Ile:los S.A. Indústria e Comér
elo (oposição ao termo 644.283,
Em 4 de abril de 1960
marca: 34auá, el. 17).
Sociedade Anônima Grodinho Requerente: Sebastião Teixeir.
Brune Industrias de Papel (oposi- andá', Junior - Estado da (Juane
ção ao termo 644.505, marca: bora.
Vera Cruz, el. 38)-.
Titulo: Aperfeicuunen t o , em a rã-làIndústrias Textil Barça Ltda. rlo-mesa. - Privilégio de Invenção.
- Aperfeiçoamentos em armá(oposição ao termo 844.531 marrio-mesa, caracterizados por um mó
ca: Swisrstext, el. 23).
Alvites S.A. Comérc.lo e Iro- vel cuia parte frontal superior, Incluportas, pode de:crever uni gire
portaçãO (oposição ao termo nú- sive
de noventa grau, dt tal modo Tu
mero 645.230, marca: Alvitex,
venha a tomar a posição horizontal
11).
Total de 3 pontos.
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TERMO N9119.073
Em 8 de fevereiro de 1930
Requerente: Pranctsco Munia pontes — São Paulo.
Itulo; Novo tipo de meslaha desarticulável para chã e outros. — Modelo de Utilidade.
19 — Ntivo tipo de masinha desarti.
culável poro chá e outros, caracterizado por ter dois tampos, um superior outro inferior articulados em um
cavalete em forma deuX", e detal
forma que os mesmos fcam justapostos. quando a mesinha é desarmada
para assim ocupar um minima
Unice ponto carazteristico.
ERMO Ne 119.302
m 10 demalo de 1900
Requerente: pire'''. Sede& Per
Azioni —
Título:: Método de secionamento
elétrico da capa de cabos elétricos Por
meio do emprego de resinas sintétiOas termo-endurente.s 'como material
Isolante — Privilégio de invenção.
19 — Método de seccionamento elía
rico da capa metálica de cabos singelos de qualquer tipo para transporte
de enerela, caracterizado pelo fato
que o seclanamentol efetuado sôbre
a muno metálica das junções do cabb
recorrendo a munes divididas en) duas
parte.s que são prévia e firmemente
=idas em uma única peça e elétricamente isoladas entre ai, coando sôb
Vácuo em estampo apropriado, disposto externamente à muna e ao redor
da linha de separação das duas partes supracitadas, uma resina sintética
Isolante terraoendurente, d~ndo-ee
endurecimento da própria resina e
removendo o estampo opôs o endure.
cimento da própria resina'.
Total de 6 peritas.
Prioridade: Itália. gol) o n* 7.723-59
em 8 de maio de 1959.
TERMO Ne 119.699
Em 25 de maio de 1960
"nen" Research United. — Inglaterra.
Titulo; "óleos lubrificantes aperfeldados" — Privilégio de Invenção.
1 9 — Uma composição de óleo '1u-*
brificante, caracterizado por compreender um óleo lubrificante e de 0,1
a 20% em peso de um sal de uma
amina polimérim, solúvel em óleo, e
de ácido ditic-Oarbeanico, ou um seu
derivado N-substituido.
Seguem-se os pontos de 2 a 30.
A requerente reivindica de aactirdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, ne 7.903, de
27 de agasto de 145, a prioridade do
correspondente 'pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra,
em 28 de maio de 1959, sob o número 18.203.

tzeraidacies sendo exposta o a outra
extremidade sendo localizada dentro
da câmara, um frange !ateria Vibre
o tampão no ladb oposto, tal fanga
formando urna saliência dirigida para dentro, um disco fino separado de
um tamanha que ao ajusta dentro do
tampão e descansa adere a saliência,
meios que aegurom o disco empoaição sôbre a eallencia e uma abertura
no disco para formar um borrifo de
fluido, dito tampão formando uma
parede dirigida para dente* na Camara em volta de atm abertura.
Total de 6 pontos.
TERMO 1(9 120.510
Em 28 de /linho de Me
Requerente: Plena Grambeab —

sao Paulo.

Titulo: Fecho para entejo. — Modalo de Utilidade.
10 — Pecha para estojo constituída
de recipiente e tampa articulados por
charneira compreendendo, na parte
posterior do estojo, uma projeção relativamente larga é delgada para proporcionar certa fleribilidade • unindo,
projetada da tampa, as duas partes
por meio de pino que a atravessa, a
duas orelhas do recipiente, caracterizado pelo tato da tampa ter na parte dianteira duas projeções capazes
de penetrar em reCortes correspondentes do recipiente, tendo as faces ou
paredes em oposição, tanto das projeções como doa recortes, uma pequena saliência transversal, estando
porém, situada a saliência das projeções em plano mala baixo que a dos
recortes; saliências estas, dispostas de
tal modo umas com relação às outras, que, para fechar o estojo, seja
necessária uma pequena pressão a fim
de que, com tine pequeno movimento
permitido pela flexibilidade da charneira, as sallencias das projeções puma por sabre as dos reportes, alojando-se sob esta.
Total de 2 pontos.

TEIMO N9 /22.01e
Em 16 de agasto de 1900

TitRAIO R• 122.441
Roi 5 de weteinbr de 1960.

de Mamão medra eflfa envolver a edie
fera de amboe os Mos. do respectiva
ssamatro; pelo fatt7 de que a referida
rasga tem uma elasticidade suficiente para nesixar radaptar de modo justo por zebre e. ceras, deixandO
uni est
reito TOA ao 7enertla mesma;
e pelo fato de que a periferia da referida manga é suscetIvel de se adailtar, it modo de uma, cinere% no referido encaixe, visando a diminuir a largura da referida fenda para a manutenção de uma última cooperação
de (Assentamento entre a referida.
Reguem-8e os tiontog de 2 a' 13.

,éahland 011 ti Refining CoMpany
— Estadas Unia% da Amérta.
Titula: «Processo para separação. de
naftaleno" Prvlego de Invenção.
1 9 17en processo para recuperou
naftaleno de um matezal de partida
do hictrocarbaneto contendo naftaleno
e aleollholuezos, dito processo sendo
caracterizado pelo fato de separar do
dito material de partida os campastes tendo pontoe de ebulição nue "alto napresença de hidrogénio e iint
catalisador consistindo aproximada.TERMO Ir 113.084
mente de 10 s 15% Por Pdoo de Oxido
de cromo dobre Dm suporte de alumie
Zoi 28 &setembro de 1980
na tipo gama de alta pureza e baixo
toe de sódio, a tima temperatura Mima de atroa de IRMO (12004P), pelo Requerente: Union ObinsIgu• Zelo
que os aboollbenzenos presentes no R. A. Mgr&
material de desakollação sio pelo me- Título: Catalisadores db oxidação.
neia parcialmente deealcoilleadoe, — Privilégio de !menet*.
— Catalisadorte de
separar o naftaleno do material decaracterizados por serem oceisti
ldWieã
o assim produzido.
Segnem-se eoe pontoe de 3 a 14. por urna numa de Óxidos cantand4
• requerente sreivtnelica de acordo 100 para de mondani°, 04 • 80
coli a Convenção Internacional e o partes de exsantod 45 18 e 225 partas
art. 21 do Deereto-lea, 319 7 .001 de 27 de-bismuto.
40 *gasto de 1946,. a toeloridode do • Total
de 9 pontas.
correspondente pedido depositado na A requerente
reMadloo de acendo
Repartição de Patentes dos =afica com a ~Tenção
Internacional • 9
Unidos da América, em 1 de Otttirbre Art. 21 do Decreto-Ri
n9 7.903 de IT
de 1969, sob o n9 844.324.
de agasto de 1945. air prioridades dos
correspondentes pedidos, depositados
na Repartição de Patentes da Ingla• ~MO Ne 122.446
terra, an 30 de seteMbre da 1959. 19
de janeiro de 1960 e 29 de abril ale
Em' e de setembro de 1960
1980, sob os nes 33.220, 1.975 e 15.232,
respectivamente.
de
Ia
Boca
Otto
Pena
Requerente:
— São Paulo.
•
Ndvo sinaleiro para /refarias
TERMO Re 123.098
e outros fins. MOdèl0 de Utilidade.
1 9 — "Nervo sinoleiro para veículos,
Em 28 de setembro de 1980
e outros fins*, caracterizado por ser
conatituidos de duas partes (1) que Privilégio de Invenção: um instruse articulam em jimções (2), sendo mento musical de percussão.
que estas prendem uma placa (3) em Requerente: PeeTrfeldo dos Sancuja superior está preso um. disco tos — Rio de Janeira — 12,13.
(4) em farmade lemte bi-conven, 19 — Um Instrumento musical da
tendo um pouco abaixo desta e late- percussão
obtido com dois pedaços de
ralmente, urna saliancfa (5) com uma bambu gruem,
cada qual com duas se..
cavidade (6):
eties
(entre
nós),
caracterizado pelo
Total de 2 Pontal.
fato de serem recortadas lingueta esn
97" nas referidas seções, simples
dupits,
com ou seni furos ao longo
TERMO Aer 122.700
dos cortes das linguetas.
Total de 2 Joard"."-Em 15 fie setembro de 1980

Requerente: Domec -a Zrança,
Titulo: Processo aperfeiçoado de Requerente: Indústrias de /escovas
construção e material para execução Alia S. A. — Estado da Guanabara.
do mesmo, -- Privilégio de Invenção. Titule: Modelo de escava de dentes
19 — Processo deconstruçã,o do gê- portatil. — Modelo de Utilidade.
nero daqueles que consistem em pre- 19 — Um nõvo modal° de aniõva de
parar az fundações, fine pilores nes- dentes portátil, caracterizada Peio rato
tas fundações, confeeclotar no uivei de que tem o seu èorpo e cabo comdo solo as diversas partes da cone preendidos por duas partes de comtrução, 0. partir dé sua parte superior, primento substancialmente igual que
cada parte sendo levontada até sem se articulam entre si por meio de um
nivel definitivo de após construção, eixo comum fixaCe oereenientemente
caracterizado pelo fato das diferentes em orelhas de articule:010 previstas
partes ou andares da construção se- nas extremidades adjacentes de cada
rem suportadas por pilares constitui- urna das partee.e que formam o corpo
dos por elementos telescópicos cuja e cabo da malva.
altura á, anuro de urna parte ou an- Total de 4 pontos.
dar, o elemento inferior sendo tornado solidário com um maciço de
TER3,10 N9 120.145
construção, cada pilar estando asaO TERMO N, 122.en
ciado a .um macaco hidráulico comEra 14 de junho de 1980
preendendo dois cilindros alimentados
Em 18 de setembro da 1980
Dela mesma, bombo e formados de
Requerente: Lodding Engineering duas partes cujo desenvolvimento Thotapson Reino Wooldridce Inc. —
Comporatioon — Estadas Unidos da combinado com o dois pistões do ci- Estadeei
Unidos da América.
América.
tado macaco hidráulico crresponde
Titulo:.
`Junta eSférica" — PriviléTitulo: aperfeiçoamentos em chu- altura de tuim parte ou andar do edi- gio de Invenção.
veiros. — Privilegio de Invenção.
10 — Junta, esférica compreendendo
um encaixe e uma urdia dentro do
1 9 — Aperfe!çoamentos em clora l - Total de 8 pontos.
roa, caracterliadoA por compreender A requerente reivindica de acanto encaixe, com um membro de manual
uma cariara de fittdo dotada de uma com a Convenção Internacional e o suportando a esfera caracterizado peparede com uma abertura, um tam- Art. 21 do Decretci-lei n9 7.903, da 21 lo fato de que o referido mance tem
pão Oco montado de modo a ser re- de agésto de 1945. a prioridade do a forma de unia maaefatengendinalmovido na aber:ura e enchendo o correspondente pedido depositado na mente, recheda. com nbea periferia
nrsma. tal templo tendo ambas as Reparticão de Patentes da Franca em esterna, longitutenalMente convergenPxtremicirdes abertas.
uma de .tais
14 de tigóst de 1959, sb o ne 39.682. , te e -um intefor eco de forma esférica,
•
•
.../.1nnnn••
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ntmro rz. ner.see
Em 10 de outubro de 1960
Requerente: Rodi & Wienenberger
Aktiengesellschaft — Alemanha.
Título: Pita articulada estirável em
particular, fita para relógio de pulseira. — Prnnégio de Invenção.
19 — Pita articulada estirãvel, em
particular, fita para relógio de pula
seira, constituída por duas camadas
de elos, mutuamente sobrepostas e ale
ternadamente dispostas na direção
longitudinal de - fita, bem coma por
elemento de ligacão construidos em
Urna de órgãos elásticos, por meio
dos quais cada ele de uma camada
é ligada bom o do Vizinho da odtra
camada de meneia aeliblvel :entra
a elasticidade, caracterizada pelo fato
de que os órgitos elásticos são constle
tridos por malos de lâmina curvadas
em forma de tubo fundido que se estendo por seshre a largura da fita, a,
ainda, pelo fato de cíae as bardas dont
órgãos elásticos que limitam a fenda'
e estão situados em planos enferme.
tas, Fendem elasticamente entre 4
lóbulos dobrados. dispostos nas cantos transversais à direção do estira.
mento da fita. de um elo de ume dal
camadas, e, finalmente, pelo fato de
que os_órgãos elásticos apresentem,
na região na parede oposta la suas
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bordas, urna janela para o engancha.' um ácido ou uma base para dar o
raento em uri lóbulo, dobrado para delta 4 -3 -ceto-6- alIa -fluor -composto.
dentro, dos elos da outra camads, Total de 5 pontos.
con:truidos esssnelairtente a modo de A requerente reivindica, de acerdo
trihos em forma de U, lóbulos êsses co ma Convenção Internacional e com
que ISsam entre si, de maneira arti- o art. 21 do Código da Propriedade
- Culacis, cada dois órgãos elásticos vi- Industrial, a prioridade des correspondentes pedidso, depsitados na Relenhos.
partição de Patentes do México, sob
Total de 7 pontos.
Prioridade: Holanda, em 2 ds no u9s 57.107 de 19 de janeiro de 1980,
57.168 de 19 de janeiro de 1960, 57.169
vembro de 1959, sctb o n9 244.913.
de 19 de janeiro de 1960 e 57.170 de
19 de janeiro de 1280.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1964.
TERMO N9 124.889
Assinei e encerrei 84 laudas do expediente. — Nilton Aloira Xavier —
Em 12 de dezembro de 1960
Diretor do S. Documentação.
N. V. Philips' Oloeilampenfabrieken — Holanda.
TERMO 119 94.595
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou
relativos a transistores e sua fabride maio de 1957
Em
cação'. — Privilégio de Invenção.
Rolun & Haas Company — Estados
19 — Aperfeiçoamentos e mon zela'
.
da América.
transistor esse compreendendo uni Unidos
Titulo: Processo de preparar 4-Pentivcs a transistores e sua fabricação, tenoatos
di-nitro-fentlicos. — Privilétransistor êsse compreendendo uni
corpo semi-condutor ao qual são apli- gio de Invenção.
cados um eletrodo emissor e um elo19 — Um processo para preparar
trodo de base, lado a lado, sob forma empou s ds fórmula
de eletrodos de liga, cujas zonas associadas d ematerial semi-condutor
RN o
re-cristalizado ficam em contato com
a zona de base, carecterizados pelo
11
fato do material re-cristalizado de
• 45120112C11011*
11$
pelo menos um desses eletrodos localizados no lado 'mais afastado de
outro eletrodo ser removido, por uma
extensão de pelo menos -metade da
a*
superfície de contacto da zona de
base inicialmente ocupada pela zona caracterizas:. por fazer -reagir um tere-cristalizada
nato, obs do a partir de um fenoal
da fórmula.
Seguem-se os pontos de 2 a 13.
A requerente reivinidca de adirdo
Com a Convenção Internacional e o
NO2
Art. 21 do Decreto-lei, n9 7.903, de
17 de agosto de 1945, a prioridade do
Correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra,
-OH
RI •
em 14 de dezembro de 1959, sob o número 42.433.
TERMO 189 125.465
Depositada em 2 de janeiro de 1961.
Requerente: Walter Rubens D'Ora-

sio —, São Paulo .

Ra .
e um metal alcalino ou unia amina
terciáriaS som um halogeneto de
4-pentencila sendo, nas fórmulas acima, um dos radicais R' e R.2 um radical nitro e o outro um membro da
classe sue consiste de radicais alcoll,
ciclo-alcoil, aril e aralcon de 4 a 10
átamos de carbono. — Prioridade:
EE. U13. - da América, em 1-6-1956,
n9 588.597.
Seguem-si os pontos de na. 2 a 5.

Pontos característicos de: "Aperfeiçoamentos introduzidos em conjuntos'
refletores" — Privilégio de Invenção.
19 — "Aperfeiçoamentos introduzidos em conjuntos refletores", caracterizado por se adaptarem radialmerte, ladeando a fonte luminosa (1),
conjuntos de "condensadores" (2),
objetivas (3) e espelhos planos ou similares (4), de modo a fazerem conTERMO 119 112.401
centrar sôbre uni anteparo (5) visado o maior número passível de fluEm 7 de agasto de 1959
xos luminosos aumens1 proporcionand um aclaramento no ansepaso
Unpesisi Zhemicai industries LIperfeito e com o maior número de mited —
..terra.
luxes possível.
Titulo: "Processo para a fabricaTotal de 2 pontos.
ção de novos corantes, composições
compreendendo as mesmos e processo
de tingiment de têxteis mediante sua
TERMO 1.19 125.900
apLeação" — Privilégio de Invenção.
— Procesos para a fabricação de
Em 16 de janeiro de 1961
novos 'orates tendo a fórmula:
Requerente: entes S. A. — México.
DaN—T
Título Nôvo proces ospara a preparação de 6-alfa-fluor-esteroides. —
19 — Um processo para a preparação de delta 4-fialfa-fluor-esteroldes,
C • ll
n-1 2n-1
caracterizado por cempreender: reagir cm delta 5-31hidroxi-esterolde
com fluoreto d ehidrogênio anidro na em que D significa o radical de um
psesença de uni reagente metálico corante solúvel em água, T significa
deito do grupo que consiste em te- um anc de s-triazina contendo, ao'
traacetado de chumbo. diaxidu Ge -nexos, um srupo SCN e n significa
chumbo, tetróxido de osmio e óxido um número inteiro de 1 a 5, caracteInbaltico, depois do qual o 3-hidroxi- rizado por coinpreender a reação congrupo é oxidado ao 3-ceto-grupo e junta ue uma c-triazifia que conteb =posto resudtante -é tratado com nha, ao menos, um átomo de halogè-
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nio e, ao menos, um grupo tio-cianato posto de ácido hidroxifeniletilbenzóics
— EION, com um -composto corante da fórmula:
solúvel em água, da fórmula:

• g
C

1:14n .1. 4/21"1.

Seguem-se os pontos de 2 à 8.

TERMO N9 115.024

onde R, RI e Y têm a significação

dada acima, com hidrogênio, na presença de peladio, sob condições de
pressão e temperatura e durante um
tempo suficiente para frmar o mencionado composto ácido feolletilbenrólco.
Seguem-se os pontos de 2 a 18.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
.Art. 21 do Decreto-lei 2:19 '1.903, de 27
de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 27 de agôsto
de 1959, sob is n9 836.058.
—

Em 24 de novembro de 1959
Bataafsche Petroleum 31(eatschappij N. V, — Holanda.
Titulo: "Composições de óleos lubrificantes" — Privilégio de Invenção,
19 — Composição de óleo lubrificante a base de um Óleo lubrificante hidrocarbonetsda, caracterizada por
compreender em adição dito óleo
lubrificante de hidrocarboneto, uma
proporção menor de cada combinação
TERMO N9 125.078
de dois tipos de aditivos, a saber:
a) — uma alcana poli-substitulda,
Em 18 de dezembro d e1960
solúvel em óleo, tendo, ligada a átomos de carbono separados da cadeia
N. V. Koninklijke Pharmaceutische
de alcana, uma série do grupos ciclo- Pabrieken V/H Brocades-Stheeman &
amídicos e uma série d egrupos alco- Pbarmacia — Holanda,
Título: "Processo de preparação de
xldo-formulico O em
derivados de 2-trifluor-metil-difenolR-0-C
metamo". — Privilégio de Invenção.
19 — 11111 procems para preparar
que R é um radcal alquilico contendo,
compostos terapêuticamente ativos,
pelo menos 8 átomos de carbono
de série do aliena-metano, caracte— um p, p'-metilona-bis-fenol rizado porque tis compostos de 2-tr:s
ou um mono-éter do mesmo, com a fuor-metil-difenil-metano, de formufórmula geral
le geral •

El g
2
n.41'
era que R é um átomo de hidrogénio
ou um radical hidro-carbilico e os
R" são radicais alquilioos terciários
iguais, ou diferentes.
Seguem-se os pontos de 2 a 40.
A requerente reivindica de acerdo
c= a Convenção IfIternacional e o
Art. 21 do Decreto-lei nx 7.003,-de
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos • da América, em 26 de novembro de 1958, sob o 10 778.419.
•
TERMO 219 122.048

em que R, representa um átomo de
hidrogênio ou um grupo hidroXia,
RI representa um átomo de hidrogênio ou, juntamente com R„ um átomo de oxigénio, são sintetizados de
maneira conhecida para compostos
semelhantes.
Seguem-se os pontos de 2 a 4.
A querente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, n9 7.9n9. de
27 de agasto de 1945, a prior:dacie do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Holands.
em 17 de dezembro de 1959, sebb o número 248.529.

TZR,240 219 141.378
Era
25 de julho de 1962
Em 17 de agasto de 1980
Gomes
—
Estado da Guanaara.
Merck & Co., Inc. — Estados UniMachado
Requerente: Thareillio
dos da América.
Título: Ura navo suporte de ni .Titulo: "Processo para produção de •quiteiro.
— Modéln
compostos do ácido fenil-etil-benzólco" — Previlégio de Invenção.
19 — O processo d eproduzir um
composto ácido feniletilbenviScs da
fórmula:

na qual R e RI são radicais selecionados do gru,ss consistindo de hidrogênio e radicais alquil, alcoxi, aril e
arilaquil e Y é escolhido no grupo consistindo de hidrogênn e cations que
produzem dito composto de- ácido fenilotilbenzóiro com o= Bei, caracterizado pelo fato de compreender a
etapa de por em contacto um com-

19 — Uni nava suporte de mosquiteiro, carcterizado por consistir em
um conjunto formado por uma série
de peças confecc:onadas em material
adequado, conjugadas, tendo uma das
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-•,- •._ 1-- • extilemidades apoiada numa haste:
vertical, sendo que a outra extremidade é conjugada a um punho, e taistoa citada extremidade da peça conto também a do punho deslizam no
Interior da haste vertical por meio
de um guia.
Total de 3 pontos.
TERMO N9 143.443
Em 28 de setembro de 1962
Modal Indui.trial "Or:ginal modelo de par de saladas para calçados''.
Sabap — Sac.edade Anónima Sásileirea de Artefatos Plásticos, estabelecida na cidade de São Paulo. .

•.
1* — Original modaló de par de
solados para calçados, caracterizado
pelo fato de ambos os solados componentes do par serem provida de
larga faixa periférica sal:ente, em
cuja linha de contorno interno é
prevista liana pluralidade de pequenas
saliéncias triangulares, regularmente
espaçadas e voltadas par dentro, faixa esta delira .tadora de grande área
central rebaixada dotada apenas de
uma faixa transversal sal ente, subdividino-o em duas áreas, uma abrangendo as partes da sola e enfranque,
e a outra, a região do salto; e no Interior das citadas áreas rebaixadas de
cada solado, sendo previsto um relêao composto por uma série de sal!anelas • isoladas, representativas dos
algarismos de zero até nove, orientados segundo um alinhamento longitudinal em zigazag parem cada qual
numa inclinaeão diferente, e um dos
solados contendo apenas os algarismos impares, e o outro os algarismos
pares, Sempre contudo quatro dêles
estando localizados na área correspondente à sala e enfranque, e um
na área correspondente ao salto; tudo substancialmente como descrito e
Ilustrado nos desenhos anexos.

O. R10 OFICIAL (Seção 19)
-•

untar no espaço entre o gargalo e o
corpo cilindrico da garrafa, uma área
formada de pequenos desenhos executados por linhas curtas e desencentradas, em alto ralava à maneira
ode uma teia de aranha.
Total de 3 ponta,:
»‘1
TERMO N9 146.796
aan 8 de fevereiro de 1963

to de que a resppectira superticle ed.
lindrica tem por geratriz um triângik
Io. substancialmente isósceles de }idas curvos e vértices arredOndados.; e
pelo fato de que o vértice abrangido
pelos dois lado; iguais tem um raio
de curvatura maior do que o dos outros dois.
Totalde 3 pontos.
•
TERIVIQ N9 148.5ar
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trar um ponto delgado que se liga a
segunda parte — representado pia
tronco do castiçal, de forma redond4
ou mesmo roliça, que termina em uma
parte delgada, elegante e fina, tendi
na partefinal e superior a terceira
etapa, construtiva, representada pea
depósito onde se aloja a vela, de ror.
ma cilíndrica. e em cujo interior hl
espaço para prenjer a base da veia
tudo cento substancialmente de c':
e '' annuentadonos deaenhca anexos.

1Vie,aélo Induatrial "Mv° madèlo
Em 19 de abril de 196s
de frasco".
TERMO N9 148.541
_ Pauto Dias Casaiano, .residente em
Metaluciglca •Bristol Ltda. — EsSanta Cruz do Rio Pardo, Estado de tado da Guanabaia.
Em 19 de abril de 1961
Siik Paulo.
Utulo:-NCivo ruudalo de easugai. — Metalúrgica Braitol Ltda. — EstaModelo lnatiatr.al.
do da Guanabara.
• Titul o; Nóvo modêlo de castiçal. —
Modaio Industrial.

ris.i

— premo modela d airasco, especialmente idearzado para embalar
determinada loção capilar, 'feita it
base de soja, caracterizado por ter o
corpo principal em formato substancialmente prismático retangular de
grande altura, assentado sôbre uma
base inferior, de altura reduzida, corpo este com as faces laterais maioes devidamente planas e lisas, providas apenas de grande área central
longitudinal localizadora de rótulo,
tendo os contornos laterais retilíneos
e os extremos recurvados era arcos de
circulo, enquanto que as faces laterais tumores são inteiramente formadas por uma seqüência de quatro
acentuadas ondulações transversais,
de configuração arredondada, à semelhança das naturais ondulações da
fava de soja; e todas as faces laterais *do corpo principal convergindo
superiormente para dentro formando
um curto pescoço ou bocal anídrico,
de pequeno diâmetro, para aplidação
de pequena tampa cilíndrica, com
terminal superior tronca-cônico invertido; tudo substancialmente como
descrito e I,iustrado nos desenhos anexos.
..---- a
TERMO el° 148.311

19 — "Nbvo modalo de cal...y-1",
caracterizado pelo fato. de constar de
tres partes e3truauraas: a primeira 19 — "Nõao modain ce ca"tical"
localizado na baae. de forma circular. caracterizado
pelo fato de con etar ca
contendo urna planície em forma de tréa niate-... .e,trutu
ral-s: a primeira
coroa, no centro da qual se ergue localiznea na bo-a. de
circular
uma saliência paquena, ligeiramente con tendo uma nlan icieforma
em forma cli
inclinada, de uma saliência maior, de coroa, no cantro da qual
se eram
forma tronco-cónica, até encontrar
sa uen ai a nanuesta ligeiramen4
um ponto delgado que Fe liga a se- lima
Inalt nada, de uma sarncia malar
gunda parte — representado pelo de
troeco-efin ico.
encontrai
tronco do castiçal, de forma haxago- umMarna
00.aa, dei,v.do que até
se lusa a se
ata, que term i na em unvi parte de.- 'uni',. 'na rra,
rapreaan
tado
nela
trongada, elegante e fina, tendo na paucaatical, de forma auadranaute final e superior. — a terceira eta- alar)r-do
ou mesmo oaa drada. - que termipa construtiva, representada pelo de- na em
urrei, narie delea da, elegante
pósito onde te ateia a vela. de for- e fina, tema)
na narte final e su pema cilíndrica, e em cujo interior hã rior —. a terceira
construtiva,
espaço para premiar a ba-e da veia. renreaertada pelo ataca
demSatto onde se
tudo como subqtancialmente de,criaa . atol0 a vela. de forma
cilindraca e
e representado nos desenhaa anexo. --a raia Interior ha e-apaco
para preneer a baae da vela, tudo como anea.
l'o rte,i ^ i ntonta d secrito e .representado
Teetato NP 148 549,
nos dewenhos areacoa. .
Em 19 de MÉT. de 1963
•
TeR,M0 N• 149.324
Metalúrgica Bristol Ltda. — Estia
do da Guanabara.
Em 22 de inalo de 1983
Titulo. Ntivo morrei° de castiçal.
Modélo
Amp Inaorporited. — Estados Unta
litRMO NO 145.468
• 4m 8 de •abril de 196a
dos da América.
Titula: 4laivo modélo de ~ator
Requerente: Indústrias Gesse LeVer
lin 13 de dezembro de 1962
S. A. — São Paulo.
elétrico" — Patente * de Modelo In.
duatrial.
Requerente Waidemar Vaz — Es- Titulo; Nevo mocUlo de recip en.e.
Modêlo Induanaaa
tado da Guanabara.
Titulo; Um tidr0 modal() de garraWisA FRONTAL
fa para liquido... — Modéio Industrial.

"44V- 0 "",44s ne ~Maar.
aaa•afaaaateo nain fato de conotar de
trata no rte, aatrati raalft ; a prkeetra
aaaaaraaa
%fica da toma circular,
nfpn .• • •,n 01 a IM19 10Pn i Cie em forma de
An~ esnini da qual se ergue
le — Mau modElo de conetor eld•
te — Nôvo modelo de reci piente. do tml" , Fallenela pequena. ligeiramente trio°. estampado em chapa matada
— Miro modelo de garrafa para tipo, substancialmente. cilidrice e de inclinada. de unia itsaliência maior, e de configurará°, subetanclalmente.
. líquidos. caracterizado pelo tato de tempos planos. caracterizado pelo ta- 44, imana tronco-ceieca. até eacon• rlaina e retangular. caracterledo pele
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tato de compreender uma aliPertiella
substancialmente, retangulat e plana,
eosii uma lingueta central num dos CF
treMOS e um rasgo também, central
no outro, ras go esse int:ma-Mo menos da metade de comprimento da
chapa; pelo fato de que os dois bordos confrontantes da referida chapa,
separados pelo referido raro, apresentam, cada qual dois certos transversais constituidorea de linguetas
trailsversam defordiadas em arco, uma
no sentido da outra, para fora do plano da chapa; e pelo fato de que as
bordes laterais da chapa, na zona não
atingida pelo referido rasga se curvam sabre si mesmos, um no sentido
de outro e atn5os em direção contrária à das referidas linguetas transversais.
Total de 3 pontos.
Prioridade: Inglaterra, em 23 de
novembro- de 1962. sob o n9 908.928.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
largura, substancialmente, constante, ao Passo que a Cirrrelra inferior ias traseiras doe referidos cavos se
caracterizado pelo fato de apresen- formada, em minado, 'de unia flor prolongam em troncos de pirinnidex

hepto-petalacla seguida por Uma pe- Seguem-se Oa pontos de 2 ate 4.
quena flor penta-petalada, a qual, Prioridade: ZetadosIlnido a da isak
por ata vez é seguida 4e uni florão, rica, em 14 de feverefro de 1,9011 saa
e sendo ainda que a extremidade li- o 119 T3.809.
vre da renda termina em arcos providos, sucessivalnenre, de TI, 4, - a 10
=MO N9 140.565
bicos e que são separados uns doa outros por dois pontos superiores, tudo
sub.stanctalmente corno descrito e re- Depositado em 3 de junho de 1903
tentes das referidas abas apresentam presentado no desenho anexo.
Total de 1 ponto.
pares de recorte transversal= delimiRequerente; Denis Jean Lacabannl
tadore s de linguetas quase d-formam
--'São Paulo.
em arco, uma nos entido da outra,
'nado: "Neva e original configun
para .fora do plano da chaprí • e pelo
910 ornamental aplicada a cigarre;
Dietle0
N9 149.o45
fato de que os bordos da referida
ris" — Modelo Industrial.

tar, a intervalos regulares e ao lon;
go do seu eixo longitudinal, -abertana ou recortes retangulares definidores de duas abas laterais e de uma
lingueta central solidária com um
elemento conetor subsequente, já que
fica separado este último dae referidas abas por linhas de estampagem;
pelo fato de que os bordes confron-

chapa, entre as referidas aba q latean SI derrialo de 1963
mis são de. maior largura e são curvados, cilindricamente. um te variado
Lat.:nau Kodak Company — Estado nutro, numa dittção contrário á dos
Unidos da América.
das referidas linguetas tra?Merei1M.
Titulo: Nevo modelo de câmara to.

Semeai-se os pontas 2 e 3

togialfica.*— leafetete de Modelo anPrioridade: In g laterra, em '23 de dastaial.

novembro de 1962, eob o

119

TERIMO Ne* 14e.327

••••--,e•-

Em 22 de maio de 1063

TORVO be 9 149.357

908.934.

colntic-yer...111
eV.Ititwtt,'m
innop-r'rÁ;.r,

Em 24 de maio de 1963
Amp hacorporated — listados Unidos da América.
Titulo; "Nervo modelo de conetor Requeroni.e: Fábrica de Filó S. A.,
elétrico — Patente de Modelo Indus- firma brasileira — Estado do Rio.
Pontos uulle.'risecos: "NoSvo • motrial.
delo de rendo" — Modelo Industrial.

— Nevo modelo de câmara foto-

g ralica,

ne 1
•
10 — "Nova e original configuração
ornamental aplicada a cigarreiras",
formadas por estojo aproximadamen.
te paralelepipédico, com paredes Ia,.
tereis ligeiramente eenvergentes pare
baixo, e fundo levemente arqueado, ca.
recterisada pelo fato de que nume
das faces de maior área e na parte
Inferior, ser previsto censor retangular com duas saliências crescentes,
enquanto que num dos lados e Inferiormente seapresenta abertura ri.
tangular vedada por papel recortado,
sendo que junto ao tespo o fendo 88
apresenta com saliência circundante
sob a qual se localizando cinta que
posteriormente • fitada a fixador
Imantado ou alindar; estando o coes
junto fechado superiormente por tampa de pressão, com tapo arqueado e
provida de nervuras, paralelos medianas nae faces anterie- •
da tampa.
Total de 2 pontos.

do tipo caixão, Caracterizado
pelo fato de que, de um corpo prin,, a substancialmente, paralelepipédico e dotado de uni prolongamento
rue e-ioe achatado, disparam pela parte r'^ frente, uma guarnição em trorivi e p irfankle e de alturadecrescen.
te dos lados. de cima para baixo que
rmita um ve rei central de onde soNovo modêlo de renda cujo fundo é hreasi a obletlea e dois painéis sia
— Nevo modelo de conetor, ele- feito, de preferência, com fios de "ra- neriores, substancialmente. I guais um
Ide°, de gonfiguração, substancial- yon", cujo contorno é feito, de pre- doe quais nrov'do de -um reticulado
mente, retangular DM suas fases prin- ferência. com fio s de "rayon' ou vis- e, pela partede trás — e um acima
cipais, caracterizado pelo fato de com- cose lustroso e cujo enchbnento é rei- da outro — dois nroloneamentos em
prender, em seguida a uma face Prior to. de prefere/ida, com fios de "ra- t,nnr,0 de pirâmide:
elpal retangular, duas abas em en- von" ou viscose opaco, em branco Se cwm-se -os pontos de 2 até 4.
saio reto e cujos extremos longitula ou em eer. caracterizado nelo fato
rads, dobrados em ângulo bem supe- d e ser comtituido e oe carrei'11.:f atices- Prioridade: Edadoe Unidos da Amé=MO N9 149.ezi
rica em 14 de felareero de 1983.461i
rior a 00°, se inclinam um no sentido q lvag de flores pa'"-natal.,19:(
do outro e ambos no sentido da face tas em no qicão a' f arnada em cada o n9 73.569.
Em 7 de Juni° do 1963
Interna do conetor.
c , rr elra, floaes er a em cada cerrei_
Seguem-se os pontos de 2 até 4.
Requerente: Móveis Vogue Ltda.
sAo liffadas s rAres das &miras
Tramo N9 ' 149.548
Prioridade: Inglaterra, em 23 de vizinhas meal ente compridos e largos
— Indústria e Comércio — Paraná.
novembro de 1962, sob o n9 908.929. fiordes volf-folladas: tudo sub s tannialTitulo: Um modelo de polEm 31 de mato de 1963
trona. — Moelo Industrial.
mero'. como descrito e renresentado
no de eenho anexa.
Requerente: Eastman Kodak 00321TERMO N9 149.929
Total de 1 ponto.
pany — Estados Unidas da América.
Titulo: Nevo modelo de câmara folen 22 de maio de 1963
tográfica. — Modelo Industrial.
.
Tramo Ne 149.358
Amp Incorporated — 'Estados UniP16 2
dos da América.
ji
Em 24 de malo,de 196.:
Titulo: Elevo modêlo de tira para
eonetor elétrico — Modelo Industrial. Requerente: Fábrica de F116 S. A..
firma brasileira — 1Ntado do Rio.
Pontos caracteristicos: "Nevo modelo de renda" — Modelo Industrial
n•/•n•n•.•

'nu
Nevo medeio de renda, cao fundo
é feito, de preferência, com fios de
"nylon", cujo contorno é feito, de
preferência com fita de enayobe ou
Theme lustros(' e cujo enchimento
é feito. de preferência, cbm fio de
"rayon" ou ~ele opaco, tudo em
branco ou em cer, caracterSeadc pelo
fato de ser constituído pela representação de duas carreiras de flores. sen— Nevo modelo de t-ta para co- do a carreira superior formada cie
meter. estampada, de preferencia, em flores hexe-petalaci p s Tiradas entre si
chapa metade* e aerettententio uma Do- compridos fiarias multi-folhados.

19 — Nevo modelo de câmara fotográfica, do tipo caixão, conatituido,
assim de um corpo principal, substancialmente, paralelepipédico, caracter!.
*Ido Pelo fato de Que o referido corpo e encimado por um corpo de dimensões análogas, conquanto, achatado, apresentando o conjunto, na sua
face dianteira, turfa guarnição da forma retangular e em tronco de cone
que delimite um' painel principal in.
tenor e dois pairo% secundários auperores, um dos qiuds de natureza
reticulada' e pelo fato de QUI! -as 'ar-

19 — Um nevo modelo de poltrona,
que compreende uni corpo estofado
constituído por unia parte de assento e uma parte de espaldar fixadas
angularmente entre ai, carcterizado
pelo fato de o referido corpo estofado compreender uma plaqueta ou
apoio pára pés articulada na borda
dianteira inferior da parta de assento do corpo estofado, sedo o corpo
esto/selo apoiada articuladamente numa armação de suporte compreendida
por dois conjuntos laterais de formato substancialmente trapessooldal
amarrados entre si paraleramente por
travem mediante o sendo a referiria

'
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travessa posterior e por uma
de espaldar dotada de uma porsaliente, h guisa de almofada ft, na sua parte superior.
Seguem-se os pontos característicos
e a 4.

ge

TERMO 119 149.798
Em 11 de junho de 1963
Ronson Corporation,
Invenção: "Aparelho eletro-doznéstigo para café, Chá, chocolate e ai- Modelo Industrial.

Dl. RIO OFICIAL

TERMO N 9 150.580

TERMO N9 125.100
Em 19 de dezembro de 1900

Modelo de Utilidrde,
1. 0 — Esmegador-passador elétrico
de legumes, adaptável a liquidificadores
ou aparelhos similares, caracterizado
por uma chapa substancialmente cônica
provida de uma pluralidade de orifícios
circulares ou alongados e 'circulares
com uma hélice no seu interior, o conunto de chapa e da hélice sendo adaptável, por porca, à ponta de um eixo
intermediário acoplado a um liquidificeder ou aparelho similar e ou, diretamente, à ponta do eixo de um motor
elétrico..
Total de 2 pontos,

Invenção.

I.°
Uma combinação com uma
ferramenta de percussão que tem uma

camisa, um cilindro de trabalho dentro
dessa camisa e um êmbolo martelo doo
tudo de movimento alternativo dentre
do referido cilindro, sob a ação de tua
Rugi sob pressão, caracterizada par
compreender um segurador no Will
Inconveniente ter vibrações, dispositivo, pneumáticos para a transmissão de
ferça entre o segurador e a camba, •
dispositivos destinados a ajustar aue
tomitkamente os valor dessa are"
para manter o referido segurador, erra
relação à camisa, numa Palielo médie
aubstancialraente predeterminada, e
para manter Seu v alor elogia do relativamente constante durante um número
considerável de movimentos alternada
voe sucessivos do referido êmbolo

Requerente: Arthur Lichtner —
São Paulo.
Título: Estojo porta-bloco para
anotações diárias. — Modelo de Utilidade.
19 — "Estojo, porta-bloco para anotações diárias", formado por. capa,
dorso e contra-capa de cartolina,
plástico ou outro material qualquer
conveniente, caracterizado pelo fato
de que a contra-capa pela fase externa apresenta calendário completo,
com apresentação dos doze meses em
retangulos, enquanto que pela face
interna apresenta bolsa para encaiTÉRMO N. 0 125.473
xe da última fõlha, dotada auperiormente do calendário mensal, enquan2 de janeiro de 1931
to que mais abaixo, em espaço e escalonados verticalmente, se encontram
martelo.
áreas ara anotações em corresponRequerente: "Perfecta" Indústria e
dência a cada dia de cada semana. Comércio de Balanças Ltda. -- São Vital de 11 pontoe.
Total de 2 pontos.
Paulo.
A requerente .reivindica de ace•rdo
Titulei Aperfeiçoamento em •u re- com a Convenção Internacional e o as"
Laivos a cursores para balanças desti- figo 21 do Decreto-lei n. o 7 903 de
TERMO N. 0 125.157
27 de agasto de 1945, e prioridade do
ardas a cargas elevadas.
21 de dezembro de 1960
correspondente pedido, depositado na
• Privilégio de Invenção.
Repartição de Patentes dos Estados
1. 0 — "Aperfeiçoamentos em ou re- Unidos da América, em 3 de janeiro de
Requerente: Dunlip Rubbsr Comlativos a cursores para balanças desti- 1960,
pany Limited — Inglaterra.
sob o n. 0 550.
Produção de Artigos Micro - nadas a cargrs elevadas". caracteriza-

Título:
celulares Configurados — Privilégio de dos pelo fato de que a régua suporte
Invenção.
do cursor se apresenta com reentrânI.° — Um processo para picduzir cia numa das faces, reentrância essa
Requerente: Indústria de Colchas

Em 9 de julho de 1963

artigos microcelulares configurados, caracterizado por compreender um molde
com uma composição plástica capaz de
ser . endurecida, tendo um reagente formador de gás disperso na magna e
incorporando um meio de enchimento
poroso, sendo o volume da composição
contida no molde deixada se expandir
quando e plasticidade da composição
diminui, sento a expansão oposta a
uma resistência predeterminada e sendo
a composição depois endurecida no
molde.
Total de 10 pontos.
A requerente reivindica de *cardo
com a Convenç'áa Internacional e o artigo 21 do Decreto-lei n. o 7.903. de
27 de ag8sto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes na Inglaterra,
em 14 de janeiro de 1960, sob número
1.336.
— Novo deaenna o . tannental para tec dos e seus artefatos, caracteri____,Iou
zado pelo fato de apresentar Como
TERMO N. 0 125.24a
motivo central a paisagem de uma
caça ao tigre, levada a efeito por
personagens persas tipicamente tra26 de dezembro de 1960
jados, sendo que o retangulo central
Requerente:
Sociedade Paulista de
deste desenho, apresenta simetria em"
relação à dois eixos centrais ortogaa Ari:afetos Metalúrgicos S. A. — São
nais,
Paulo,
Segue redação dos p:mtos 2 a 9.
Título: Escava — Aspirador —
Modillo de Utilidade.
—
1. 0 — Esc8va-espirador caracterizaTERMO. N 9 125.075
da por um corpo em cujo interior existe
um motor elétrico com ventoinha e por
Em 16 de dezembro d el960
uma escava nele encaizável, dita esc8Requerente: J Stone & Company va tendo o fundo perfurado e parcial(DeptfOrd) Limited. — Inglaterra. mente inclinado e sendo provida de um
Titulo: A p erfeiçoamentos em ou re- saco de recolhimento de .pó. de forma
ferentes a reguladores de voltagem. tr pozcadal, montado no lado interno
— Privilégio de Invenção.
do dito fundo, em oposição à :rate :a19 —• Um regulador caracterizado cenada do mesmo fundo
por compreender um multivabrador
To al de 2 pontas.

Sultan Ltda. — São Paulo.
Titulo: NOVo desenho ornamental
Para tecidos e seus artefatos. — DeSenho Industrial.

Novembro de 1864 4181

,

no qual um trans.stor é submetido a
TERMO N.° 17 a 358
TititidO N. 0 125.715
um sinal de contrôle e adaptado para
servir como uma resistência va arei
29
de
dezembro
de
1960
para controlar a relação espaça mar6 de janeiro de 1961
ca de forma da anda da voltagem de
Requerente: Artatole Kagan — Sio
side do maultivilarder, sendo a dita
Requerente: Atlas Copco Aktieholai
voltagem de salda utilizada para Pro- Paulo.
— Suécia.
pósitos de regulagena.
Invenção:
"Esmagadorp
assador eléTotal de 6 pontos.
Título: Aperfeiçoamentos em fee•
Prioridade: Inglattexa ,em 13 de trico de legumes, adaptável a
&adores ou aparelhos similares" —e lamenta, de percussão — privilégio de
janeiro de 1960, sob o n9 1.219.

Requerente:

— Aparelho eletro-deanlatico pante, chá, chocolate e similares,
acterizado .por urna base substinzente pdismatice-retangular, cuja
ehorizontal superior é provida
u rebaixo tronco-cónico onde se
frm
ncaixa o bule pela sua base.
Total-de 4 pontos.
A requerente reivindica a prioridakeepde idêntico pedido depositado na
artiçáo de Patentes norte-aznerio na, em 13-12-62, sob o no 72.838.

(Seçâo

que confere à régua secção transversal
aproximedamente em "C". sendo que
contra a face inferior da reentrância
atuam rolamentos, disposto, em suporte
fixo ao cursor, enquanto que tem outro
rolamento, disposto horizontalmente,
em suporte fixo igualmente ao cursor,
atua contra a f:ce later.:1 da régua,
acima da região reentrante.
Total de 2 pontos,
TERMO N.° 125.684

4 de janeiro de 1961
Requerente: Murillo Nunes de Arevedo — Estado da Guanabara.
Título: Disposição construtiva Para
livros artísticos — Modal° de Utilidade.
1, 0 — Disposição construtiva para
livros artísticos, caracterizada porque
inclui fazer consistir a capa do livro
em duas lâminas salta, de madeira e
as sura falhas igualmente saltas, de
papelão resistente, ficando todo o conjunto atravessado transversalmente por
doia orifícios situados numa linha vertical próxima de seu eixo de simetria,

pelos quais vai Introduzi do um .torçal
ou cordão colorido, que 'constitui o único meio de sujeição do conjunto, e

TERMO N.° 125.905

16 de janeiro de 1961
Requerente: Fiaçio e Tecelagem São
Paulo 5. A. — Sio Paulo.
Títulos Dispositivo para assegurar a
convexidade do onkel de fio em má.
quina deconicaleira e rocadeira —
vilêégio de Invenção.
1.0 — Diapositivo para assegurar a

convexidade do eonical de fio em máquina de conicaleira • rocadeira. cento.
%fiando por uma pequena roda solidaria ao eixo do cônico e prensada core.
tra um .exantrico por meio de mola.
Total de 4 pontos.

TERMO N.° 123.906
16 de janeiro de 1961
Requerente: Pinção e Tecelagem Sia
Paulo 8. A. — Sio Paulo,

Título: Conjunto de segurança para
máquina de conicaleire e Tecedeira proa

vida de levantamento automático de
cone de fio — Priviligio de Invenção.
1.0 — Conjunto dg segurança para
aadquinae de conicaleira e rendeira
provida de levantamento automático
do cone de fite caracterizado P r unia
o
Peça intermediária que trabalha em
contato com o suporte do cone de fie
e que é provida de um tirante cuja

cuja, extremidades livres são amarradas
entre si depois de envolver o conjunto
também pelos lados, de modo a reves- extremidado oposta à da peça inter*
ti-10 da aparência de um objeto de rnediária é
fixada a urna mola que coa
adamo.
volve o dito tirante.
Total de 4 pontos,
l Total de 2 pontos
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TERMO N..° 125.970
18 de janeiro de 1961
Requerente; Container Pztent Compeny G.m.b.H. — Alemanha.
Título; Um recipiente elástico para

DIARIO OFICIAL (Seção III)

ou pelo menos ê substancialmente para- respectiva de duas chaves, pertencentes
lelo ao do primeiro_ dementa incan- a um conjunto de três, a última correspondendo à sinalização 'do verde,.
descente.
mais usa pedal longitudinal, disposto
Total de 7 pontos. .
A requerente reivindica de acórdo com centralmente entre os seguimentos cona Convenção Internacional e o arti- dutores citados, recebendo corrente (fago 21, do Decreto-lei a" 7.903, de 27 se positiva) proveniente da mesma cabide agosto de 1945, a prioridade cio iate- ne, e com ligação provida por chave
respondente pedido depositado na
interruptora, acionada por braços artide Patentes da Holanda, em culados, provenientes de um dos segpartição de
21 de janeiro de 1960, sob o n' 247.612. mentos condutores, apenas por ocasião
da passagem de trem.
Total de 7 pontos.
TERMO N' 126.014

cargas liquidas, pulverulentas semelhantes — Privilegio de lova:içá°.
1. 0 — Um recipiente elástico para
cargas liquidas, pulverulentos • samebentas, c. recterixado por ser o conrpoBente fl-xlvel provido de urna parte
permanentemente festonada ou disposta
num erichimen o 'endurecido, o qual e
19 de janeiro de 1961
preso MIM componente rígido
•
Total de 9 pontos.
Requerente: Minnesota Minung and
A requerente raia ndica e -prioridads Manufacturing Company — Estados
de igual pedido depositado na Rep-rti- Unidos da América.
geo de P.tantes da Alemanha em 21
Titulo: Processo e Dispositivo para
de janeiro de 1960, sob n•C' 1) 32.40$. Reprodução Termográfica — Privilégio de Invenção.
1 — Um processo para a reprodução
TER/54'0 N.° 125.994
que absorve diferencialmentevbgçqettermográfica de um original gráfico que
absorve diferencialmente a energià ra19 de janeiro da 1961

TERMO N9 126.192
27 de janeiro de 1961

Requerente: N. V. Plitlips .Gloeilam.
penfabrieken — Holanda.
Titulo: AperfeiçOamentos em ou referentes à processos de fabricação de
transportes, particularmente para fins de
comutação — Privilégio de Invenção.
1 Aperfeiçoamentos em ou refediante, em uma Rilha de cópia sensível rentes a processo de fabricação de tranR:querente: Fábrica de Enceradeira ao calor, caracterizado por compreen- sistor particularmente para fins de
Comercial Etanctante Limitada — São der a ligação conjunta aderente e re- comutação. compreendendo o transistor
Paulo,
Titulo: Pux dor de água aplicável
cila aparelhos para aspirar liomidos e
ou ros — Priv:leg:o de Invenção.
1. 0 — Puxador dz. água aplicável em
141x:rel hos Para aspirar liquido* e outros, caracterizado por ser conzituido
por rim corpo eco forna,do por um
trecho inferior horizosCal. alatoa ricial
mente prismático retangular alongado,
aberto em seu lado inferior, Sendo previsto na face superior deste trecho, um
preConganszaato aproximadamente triangular. vortictd provido de urna de suas

moviveI da dita falha de cópia e dito um corpo semi-condutivo no qual uma
zona coletora, urna de base e uma emissora são providas, sendo nessas zonas
c o , de base
provid
os con tactos ed co ltr,

original, como uma pilha de camadas
múltiplas: a irradiação da dita pilha com
dita energia radiante durante um espaço
de tempo e com uma intensidade suficiente parar produzir a reprodução do
dito original na dita cópia, e a remoção da Rilha de cópia elo original.
Total de 7 pontos.

o.Probro de 1964

salda do.dfspositivo, sendo que -total
terminais (10) e (11) ligam-se respectivamente aos cabos elétricos (12) e
(13) de salda do aparelho de soldagem.
Total de 5 pontos.
TERMO N' 126.682
Depositado em: 10 de fevereiro de
1961.
Requerente: Etre/ides Medeiros — São
Paulo.
Titulo: eAperfeiçoamentos em ou toe
letivos a dispositivos destinados- a promoção de. nova distribuição de luz),
1') (Aperfeiçoamentos em ou tela.
.tivos a dispositivos destinados a promoção de nova distribuição de luze, caracterizados. pelo fato de que os focos
luminosos, tubos fluorescentes ou Meto
padas, se apresentam dispostos juntos
às paredes da caixa suporte, acima das
bordas das mesmas, de til forma a que
os raios luminosos emitidos estejam
compreendidos eia feixe com ãngulo máximo , de 70' em relapção à vertical,
sendo que nas paredes laterais do suporte são dispostos refletores na altura
dos focos mencionados.
Total de 2 pontos.

e de emissor, havendo no citado corpo'
uma ou mais impurezas que reduzem
a duração dos condutores de corrente,
• TERMO N ' 126.703
caracterizados em que pelo menos a
10 de janeiro de 1961
parte da zona da base localizada entre
a zona coletora e a emissora é formaRequerente: Telefonaktiebolaget L. M.
da, simultâneamente, pela fusão de um
TERMO N' 126.026
material de contacto emissor e difusão Ericsson — Suécia,
de uma impureza que reverte o tipo de
Titulo: Um Dispositivo de Circuito
19 de janeiro de 1961
condutividade do corpo semi-condutivo para Indicar, num Sistema de Telefone
na área compreendida, pelos menos na
a um Assinante que chama
Requerente: Wah Chang -Corpora- área que fica sob o material do con- Automático,
f ces de um pescoço tubular mparior,
que há um Obstáculo para o estabeleno qual é. fixado por parafusos, o cabo tion — Estados Unidos da: Anearita. tacto, onde êle constitui uma zona de cimento de uma /Ogação — Privilégio
Titulo: Processo de Concentração do base difusa, enquanto é feito uso de de Invenção.
tubo/ r do conjunto que poderá ser ligado à tubo/ação flexível de um apa- Minério de Nisabio por meio dç , Flu- um material de contacto substancialmen_ Dispositivo de circuito para iate livre das impurezas que reduzem a
relho aspirador de líquidos; e a dito tuação por Espuma.
trecho retangular horizontal, provido "tuas,ão por Espuma -- Privilégio . de duração dos aondutores de corrente.
dicar a um as.,inante que chama. sem
Total de 15 pontos.
ainda, em suas Lecs anterior e poste- Invenção.
necessidade de qualquer meio para esse
1 — Um processo para a separação
A requerente reivindica de acõido com fim no equipamento da linha do assirior, da dogma, longitudinais', onde Dão 'e concentração de óxido de nióbio de
f'xadas. por p rafusos e placa. duas eu uma mistura de minerais. constituida de a Convenção Internacional e o art. 21, *mance, que há um obstáculo para o
mais tiras de borr:cha ou material equi- minerais oxidados de nióbioo de baixa do Decreto-lei te 7.903, de 27 de açaisto estabelecimento da liaação (o assinanv. lente.
concentração, caracterizado por consis- de 1945( a prioridade do corresponden- te chamado está ocupado; há congesTotal de 2 pontos.
tir em submeter a polpa aquora da te pedido deopsitado na Repartição de tionamento devido a falta de meio de
mistura dos minerais. pOviamente mol- Patentes na Holanda, em 30 de janeiro ligação Inoperante; a seleçâo dos algarismos foi feita com tanta demora que
da, à flutua-oo por espremia, na pre- de 1960. sob o n" 247.918.
.o registro se soltou, etc.) em um CSsença de um agente catidnico do tipo
TERMO N" 126.013
tertrt de telefone automático compreenaraina, de um 'ativador consistindo de
dendo estágios de seletor que consistem
lona fluoretos e fluosilicatos e de um
TERMO N' 126.320
19 de janeiro de 1961
de seletores de tipo arbitrário, e um
agente umedecedor e em recolher a esmarcador que, numa chamada, liga o
em
nióbio.
puma
da
flutuação,
rica
i
de
fevereiro
de
1961
Requerente: N. V. Philip&Gloeaamassinante que chama, através de seletoTotal de pontos: 6.
penfabrieken — Holanda.
a uni grupo de relé de
Requerente:
Transfoànadores, Retifi- res inoperantes,
'
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou reinoperante, compreendendo o
cadores Prodelec rede. — São Paulo. ligação
lativos a faróis de veículos — PriviTE.RNIO `al° 126.103
Inve-nção: ,eNspositivos Elétrico Ge- marcador, meio de verificação operado
/ép' de Invençâo.
na dependência de uma condição de
rador de Rádio-Freqüencia para Manu- potência
de marcação inoperante ou
1 •o Aperfeiçoamentos em ou rela25 de janeiro de 4961
tenção de Arco Voltáico em Corrente ocupada de um fio de verificação ligado
tivos a faróis para iluminação de veiAlternada», — Privilégio de Invenção. ao meio de ligação respectivo (seletor;
culos, compreendendo um.refletor e dois
Requerente: Jorge Pereira de Toledo
1 — Domositivo elétrico gerador de grupo de ',cré de ligasolo), caracterizado
elementos helicoidais incandescentes de — São Paulo.
eixos retilíneos, colocadas próximos en- Titulo: Nova Sinalização de Aplica- rádio-fregiTERZia para manutenção de pelo fato de que o grupo de reié de
tre si, farol esse no qual o refletor é ção Interna em Leiaomotivas com coa- arco voltáico em corrente alternada, ca- ligação. (SNR) é adaptado, a fim -de
estruturado de modo que. durante o toá/e-Automático das Respectivas Cha- racterizado por constituir-se de um indicar obstáculo para o estabelecimenfuncionamento, a metade superior. sare ves, Acionadas por Cabineiros e Trens transformador (1) cujos terminais (2) to de ligação, para ser mantido ligado
ao circuito de conversa.,--ão do assinantaecailinente parabólica do refletor teta em Ações Combinadas — Privilégio de seu enrolamento primário ligam-se
corrente comum de freqüência' indus- te que chama por meio de determinação
seu foco situado mais perto do tapo do de Invenção.
trial e cujos terminais (3) e (4) do dos seletores, e para ligar ao circuito
refl eto- que o foco da metade lafexior,
/ — Nova sinalização de aplicação seu enrolamento secundário ligam-se de conversação um sem indicando um
também substancialmente parabólica e interna
em locomovas, com tontrede respectivamente aos pdos de um faisca- obstáculo contra o estabelecimento da
o otrai um dos elementos helicoidais Indas respectivas chaves, acio- der (5) constituído de duas pastilhas ligação, sendo providos. meios (SPA e
candescentes é colocado entre os dois automático
cabineiros e trens em ações de tugstênio ou outro metal adequado, SPB) para amudar, no caso de uma
nadas
por
do
refletor.
caracterizados
pelo
focos
combinadas.' e compreendendo inicialfato Je. nas condi:Ões de funcionamen- mente a parte -de comando, que è ex- situada a pequena distância -entre si, chamada e condição de ocupação de um
sendo que o terminal (3) de transfor- número máximo definitivo de meios de
farol
ao
lado
do
primeiro
eleto <4 ,•
terna à locomotiva, caracterizada por
(seletores e grupos de relê de
zuen'.o incandescente é disposto o outro dois segmentos condutores, intercalados mador (1) liga-se a uma das placas ligação
um condensador (6), cuja outra pla- conexão), a condição de pptencia marInc ei aeeente com seu eixo acorapa- ao longo dos trilhos, devidamente iso- de
oha-olo uma linha horizontal ou algo lados, e correspondentes respectivamen- ca liga-se ao polo (7) de uma resis- cando condição de ocupa:Oo dos fios
verificação dos meios de ligação que
In:lotado na metade Inferior do refle- te à sinalização do amarelo e vermelho. tência (8). O outro polo (9) da re-sitênca(8)lgeormi4 de
fazem parte de uma Iigaç2o para um
tor. de ta/ maneira que, durante o fun- segmentos êstes que recebem corrente
que indica
cionamento do farol, a proleção dèsse elétrica (fase negativa) proveniente de do transformador (1). sendo que ambas grupo de relê de ligação
o estabet:chnentn
elemento incandescente sabre um plano tuna cabine de comando, por manobra os poios (7) e (9) da resistência (8) obstáculo contrafim
de permitir outr:,
ligam-se aos terminais (10) e (1/) de unia ligação, a
refletor coincide,
indiano horizontal do
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eção entre meios ocupados em. tal
ação.
gTotal
de Pontos: 3.
A requerente reivindica de acórdo com
a Convenção Internacional e o art. 21,
do Decreto-lei ;O 7.903, de 27 de agõsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição
de Patentes da Suécia, em 15 de leve'etro de 1960, sob o n' 1.493.
,I

TERMO DP-127:016
23 de fevereiro de 1961

Requerente: Felá Hernandez — São
Paulo.
Titulo: Circulador — ltsfriador para
Bombas de Gasolina — Vrivilégio de
Invenção.
1 — Circulador-resfriader pira bombas de gasolina, de tipo especial para
ser aplicado em carros paquenos, em
que o tanque de coinbustivel é disposton a parte dianteira, em nivel superior
ao da bomba, disposta n i parte traseira, caracterizado por um corpo eilindrico, vazado axialmente, e provido
de cabeçotes extremos e opostos, onde
se aplicam as tubulações de entrada e
salda, comunicantes respectivamente com
a bomba de gasolina e o carhurador,
corpo este ainda dotado de uma derivação lateral tubular, da qual parte uma
tubulação flexível, em direção ao tanque de gasolina.
Total de 2 pontoo.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
beça de tocar no tambor quando a pelicula do meio transportador diminui ou
falta completamente, caracterizados pelo
lato désso dispositivos serem inteiramente mecânicos.
A 'requerente reivindica de acairelo
com a Convenção Internacional e o artigo 21, do Decreto-lei n° 7.903, de 27
de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na Repartição' de Patentes na Holanda, em
7 ' março de 1960, sob o n o 249.159.

trator e uma extremidade do citado -reboque e operativos para transferir pe10'menos uma parte do paso de reboque
do par de rodas situado na extremidade
adjacente para as rodas' motoras do
trator; e órgãos de contrõle, localisados
na estação do operador, operativamente
conectados ao dispositivos transferidor
de péso e ao órgão de fõrça do reboque, a fim de operar seletivamente o citado dispositivo transferidor de peso e
o mencionado órgãos de força do re-

Novembro de 19.....74
mente ,em seu fundo, de uma projeção aberta, centralmente, paar a
passagem da haste, -guia da válvula — 2 — ; e, concêntricamente, de . um encdsto — 4 — para a
extremidade da mola — 5 — helicoidal, disposta assentada sare a
válvula 2. — Total de 2 pontos.

TER1119 N.° 123.271
boque.
Total de 13 pontos.
TÉRMO 1•1 , 127.368
11 de abril de 1961
A awluerente reivindica de acórdo com
6 de março de 1961
Requerente — Shinjiro Takakti
a Convenção Internacional e o ra . t. 21,
do Decreto-lei :C 7.903, de 27 de agis- — Japão.
Requeeen te : Porcelan arte S. .A. In- to de 1945, a prioridade do corresponTítulo Base estabilizada dl
dustrie e Comárcio — Paraná.
dente pedido depopsiodo na Repartição
Titulo: Aperfeiçoamentos em bicos de Patentes nos EE.UU. da América arado para ser usado para fazer
de cafeteiras e similares — Privilégio em 27 de maio de 1960, sob n* 32.195. trina valeta circular para fertiliz.
ção.
Privilégio de Invenção.
de Invenção.
em bicos de
1Aperfeiçoamentos
—
1. 0 — Uma base estabilizada paeafeteirzs e similares, caracterizados pe:
ra arado, para ser usada para faTERMO N.° 128.29
lo fato de o bico prõpriamente dito ser
zer uma valeta circular para ferprovido, próximo de sua extremidade
tilização, careterizat l a pelo fato de
10 de abril de 1961
livre, de um furo central inferior, leque a base é curva de acdrdo c in
vemente inclinado, do qual partem uma
Requerente — Revestimento In- um arco descrito por um raio de
carnaleta longitudinal interna, voltada
uma linha padrão da referida vapara dentro, bem como um prolonga- dustrial "Flaxotécnica" Ltda.
leta.
mento externo,' até a sua extremidade. São Paulo,
livre; e podendo ser previsto ainda, exTítulo — Processo de fabri_atcrairriánte ao bico, um degrau trans- vão de camurça, pelúcia . e veluversal, imediatamente abaixo do citado
TERMO N.o 128.273
do artificiais aperfeiçoados. —
.
•
.furo.
Privilégio de Invenção.
Total de 2 pontos.
11 de abril'ale 1961
• 1. 0 — Processo de fa bricação

de camurça, pelúcia e veluda artiRequerente Falis Paekagirt
ficiais, aperfeiçoados, caracteriza- Corporation — Estados Unidos ti!
TERMO N'
do por compreender, em conjun- América.
21 de março de l§/51
to, os estágios de prover um»
Titulo — Recipientes pa ra sor
24 de fevereiro de 1961
Requerente: Caio Ferraz Venoso, Ze• xa flexívél ou uma tela de base,
Privilégio de I nvcação
ferino Ferreila Venoso Filho e E,lio porosa, flexível, evmo substratct vete.
Requerente: Hans Os.sseilid — Sulça. Pinto Tavares — São Paulo.
- em um ou e mambos os lados, com
1.0 — 'Um recipiente caracter'
orretaçao,
Invenção: (Processo
Titulo: Prensa Modeiadora para Mas- uma camada pelicular de uma com- rodo pelo fato que êle compreen
Especialmente para c... r ..ué, Ca. s3 3 Alimentícias — Privilégio de in- posição de polímero- plástico ou de uma peça bruta de corpo ten
can e Similares e Matju,,u.s para Tor- venção.
formador de polímero plástico fb,- do painéis de corpo dobrados ai
rara. — Privilégio cie invenção.
1 — Prensa modeladora para mas- cliente assentável ou curá^el in- longo de linhás de dobrar tangi
1 — Processo de Llireiação, espe- sus alimentícias, caracterizada por ser
cialmente para torrar cate e racial num constituída por uma base portadora de situ, à temperatura ambiente ou tudinais e ligadas ao longo de ume
recipiente hermeticamente fechado, ca- uma 'mesa e dotida, em posição pos- moderadamente elevada; de apli- costura longitudinal para forma
racterizado pelo fato que se expõe o terior, de um bre.: o articulado, e em car, sôbre a camada pelicular de um corpo deo poligonal e tendi
material a ser torrado para interrupçao posição anterior, de uma haste trans. plástico sintético, uma camada de pelo menos uma extremidade fe
do processo de torrefaçao e para sus- versai ligada por tuna das extremidades um adesivo polímero auto-curável chada por uma peça bruta de ex
pensão e contração da ao manam& à chada base e provida de saliência sem enrijecimento sensível e sem tremidade incluindo um painel di
extremidade e uma p luralidade de
trica produzido na torteL,1,...) pela ex- losangular. sendo citado braço provido que éste penetre nos e entre
pansão de vapores de Li d .c:.aentes eté- de um prato articulado e de uma haste fios da tela e depositar, logo em flanges de extremidade dobrais
ros e aromáticos a uma radiação in- dobrada, que passa sob o braço e que seguida, uma camada de flocos de em ângulo reto no painel de ex.
direta por um médium th, rá:rigeração, é mantida em posição avançada por fibras ou pêlos, sôbre a camada de tremidade e assentados dentro da
que se efetua a •passagem La torrefação meio de uma mola.
adesivo auto-curável e comfletar corpo Oco com os flanges faceiro
para o esfriamento cunilauamente,
a cura ou polimerização do dito do para o mesmo, cada extrelaiTotal de 2 pontos.
quanto se mantém o material torrado
adesivo.
dade fechada do recipiente tendo
constantemente sob le.,:hamento herméabas de extremidade formando
Total'
de
17
pontos:
tico.
TERM ON° 127.955
uma parte da peça bruta do cor- •
Total de 7 pontos.
Pontos Característicos de:
po e juntando os paineis do corO requerente reivindica a prioridade
27 de março de 1961
po em linhas do dobra transverPatente de Invenção para:
de idaatico pedido depositado na Resais ii. aralelas com os cantos exRequerente: M. R. S, Manufactu.
partição de Patentes suiça de 10 de
"Um devo modêlo de válvula ternos de ditos flanges de extrering
Company
—
Estados
Unidos
de
março de 1960, sob número 2 822430.
de escape e de admissão, ou as- midade sendo màtuamente sepaAmérica.
Titulo: Fração aperfeiçoada para re- piração, para pulverizados moto- radas por dois cortes perto de camovedores de terra e similares — Pri- rizado".
da linha de dobra longituli ai mas
TERMO N° 127.267.
vilégio de Invenção.
mttuamente espaçadas em lados
1 — lia máqaina removedaroa de
Opostos da mesma paar dela, r uma
28 de fevereiro de 1961
TERMO
N.
128.260
terra e similares, caracterizado pelo fato
aba em cada canto logada na peça
Requerente: N. V. Fhilips'G:oeilam• de compreender: um trator tendo robruta
do corpo ao longo das lide 11 de abril de —)51
das motorc.s; uma fonte de energia e
penfabrieken — Holanda.
nhas de dobras transversais conelementos
destinados
a
acionar
as
refeTítulo: Aperféieoamentos em ou reRequerente — Marukyu — In- vergentes 'a djacentes, cada aba
lativos a dispositivos destinados a uso ridas rodas motoras a partir da citada
dústria
de Máquinas Agrícolas iL- sendo dobrada para dentro para
fonte
de
energia:
Órgãos
que
forn3aai
em combinação com um tambor de Remitada,
— Estado de S ão Paulo. sobrepdr-se aos flanges da peça
gistro Magnético Rotativo — Privi- uma estação de operador, loadisados no
bruta de extremidade que se endito trator; um reboque tendo um pri- — Privilégio de Invenção.
légio de Invenção.
contrxm no canto assoe" - a senmeiro par de roda* em uma de suas
1.0) "Um Uivo moddlo de vál- do selada no mesmo, e as abas de
1 — Aperfeiçolmentos em ou relati- extremidades e um segundo par de rovos a dispositivos destinados a uso em das na- sua outra extremidade; órgão vula de escape e de admissão, ou extremidade sendo dobradas pacombinação com um tambor de regis- de fúrça, localisados no mencionado re- •aspiração,' para pulverizados mo- ra dentro para sobrepór-se nos
tro magnético rotativo, s6bre o qual boque, para acionar seletivamente pelo torizado", caracterizado por ser flanges e abas selados em ambos.:
são registradas ou reproduzidas infor- menos um dos referidos pares de rodas; constituída 'de uma base — 1 —, — Total de 10 pontos.
mações com • o auxílio de uma cabeça um elemento de tração para interconec- cilirojrica, provida d.e sede de vál
O equedente reivindica u prioflutuante sabre uma película de meio tar O citado reb'oque ao mencionado tra.
-vulasperiocntda
gisoso ou liquido a uma leve distância Uai.. de modo que o reboque possa ser capa ou campânula — 3 —, que ridade de idêntico rierlido deposla
do tambor, dispositivo esse dotado de puxado pelo trator; elementos interco- se rosqueia por sua Moa à base tado na Repartição de Patentes
nor te-americana em 14 de abril
ex p edientes destinados a impedir a ca- nectando a parte posterior do referido — 1
e 'que é provida, central- * -960,
sob n.* 22.5R..
•
TERMO N9 127.771
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abs; a segunda • quarta abas sendo do- Suas extremidades. de coifas ou pontei- pelo fato de a* incorporarem desde
bradas para dentro em ângulo reto em ras condutoras, eletricamente ligadas à cama de 5 até cérea de 95W, por pés%
volta das suas linhas de dobra trans- referida camada, caracterizado o voe de triacetina num veículo inerte min:
1.3 de abril de 1961
versais para sobreporem-se na primeira cesso pelo fato de compreender os está- tendo mataria/ medico suficiente para
Requerente — Dirceu Arantes. aba, e as Danes triangulares das segun- gios de: incorporar, a pelo menos uma prover à composição, quando sare
da e quarta abas adjacentes aos cantos das extremidades axiais (e de preferência pele, um plf situado entre 3.5 e 8,5
— São Paulo.
Titulo — Nova embalagem para da terceira aba e definidas par respecti- a ambas as extiemidades axiais) do bas- e de se manter dita composição isenta de ácidos e éacalia que manténs
leite e similares. — Privilégio de vas linhas de dobra diagonais sendo do- tão que constitui um mandril isolante de o pll da composiçãci fora da presbradas para der.ter contra a terce ra aba uma resistência do tipo titado, crita, escala achaca,
Invenção.
e também isenta
1.° — Nova embalagem para lei- e a última então sendo dobrada em vol- uma série de ranhuras e nervuras, ane- de tampões que interferem
com a mate e similares, caracterizada por ta da sua linha transversal para sobre- lares, helicoidais ou retilineas; revestir nutenção do pat dentro da escala
por-se
nas
primeiras,
segunda
e
quarta
esta
extremidade
por uma película ele- prescrita.
ser obtida a partir de um cartutricamente condutiva, especialmente à
cho tronco-cônico de papelão ou aba e sendo selada nas mesmas.
3egueni-se os pontos de 2 a la
Total de 8 pontos.
base de prata, elètricamente ligada a, ou
equivalente, provido de um curto
fazendo parte de, a camada condutiva
prolongamento em sua horda suque forma a resistènciai alojar, de prefeTramo É9 102.933
perior ou de maior diâmetro, forTERMO 131.145
rénela. numa parte pelo menos das citaDe 8-6-58
mando lingueta, e que ainda rece!
das
ranhuras
revestidas
,pela
película
be inferiormente una disco plano
23 de Julho de 1961
condutiva, um cordão de Um material Giovanni Andreoll.
de fundo, dotado de aba ortogocondutor e maleável, tendo um baixci São Paulo — Capital.
nal contornante voltada para baiRequerente: Firma Gebruder Netzsch ponto de fusão; co'ocar, à fôrça, ao reM. U. para "Novo tipo de alarme
xo, disco este ai fixado pelo
— Alemanha.
'dor de e sôbre a extremidade, revestida para acusar a falta de elevação de
Titulo: Bomba de Rrisca sem .filn
ramento e colagem da bord e l ípela sua película condutora, uma pon- liquido". — Modelo de Utilidade.
vre inferior do en et echo ent 'Remo Privilégio • de Invenção.
teira Oca. cuja parede condutora delgada 19 Nevo Tipo de Alarme para Acusar
1° Bomba de rósea sem fim cueo e deformável apresenta uma abertura a Falta de Elevação de Liquidos, cada citada aba. — Total de 3 P onestator
e
rotor
apiesezitam
passos
difealargada e um diâmetro interno inferior racterizado por ter unta haste que
tos,
rentes, em que o cabeçote-rotor executa ao diâmetro máximo da extremidade a veda a passagem de díquido na beca
um movimento excêntrico, cataetenzada ser encoifada.
do cano de alimentação de reserva..
•
pelo fato de que a transmisâ. da potêntério, ao mesmo tempo que fecha os
TERMO 129.086
Total
de
10
pontos.
cia, do eixo acionador ao ror, ocorre
contatos de circuito elétrico de uma
por intermédio de uma articulação elás- Finalmente o depositante reivindica companhia ou cigarra, que dá o alar10 da Maio de 1961
tica, disposta entre o eix., acionador e de actirdo com a Convenção Internacea- me e só se desliga pelo retórno da
Requerente: Foils Packaging Corpora- o cabeçote-rotor, que simultãneamente nal e de conformidade com o artigo 21 referida hasta à sua posição original,
compensa o movimento excêntrico deste. do Código da Propriedade Industrial a por fôrça do preta° liquido de lin*
Estados Unidos da América.
tion
T*RMO NP 128.304

prioridade do correspondente pedido de- mentanão do reservatório,
Titulo: Recipientes de Extremidade Total de 22 pontos.
Para este fim, a requ,.ente reivindica positao na Repartição de Patentes da
Fechada. Privilégio de Invenção.
França, em 2 de junho de 1962 sob o
l• -- Um recipiente e um fecho de também, de acôrdo com a Convenção
TERMO N9 111.322
extremidade feitos com unia única peça Internacional e o Otikitgo da Proprieda- n° 899.508.
Industrial
em
vigor,
a
prioridade
dos
de
24 de junho de 1959
De
bruta, e caracterizados pelo fato que
eles compreendem quatro painéis e um correspondentes pedidos de patente depo- TERMO DE PATENTE 1%1° 95.094
Requerente: Ciba Société Anonyme,
apêndice interligados em quatro linhas sitados na Repartição de Patentes da
firma esuiea.
de curvatura longitudinais, a peça bruta Alemanha sob os seguintes números e nas
Pontos característicos; °Processo
De ' /9 de junho de 1964
para a Fabricação de Novos Pirazois"
tendo uma linha de dobra transversal seguintes datas:
N.
18.682
Ia/59e
-de
26
de
julho
cruzando as linhas de curvatura em An'Me British Oxygen Company Li- (Privilégio de invenção).
19 Processo pará a fabricação de
nulo reto e dividindo longitudinalmente de 1960:
mited — Inglaterra.
Ia/59e — at 2 de novem- Titulo: "Progresso e Eletrodo para novos pirazols, v. g. 3-aril-sulfonilaa peça bruta em painéis laterais e abas broN.de19.128
1960:
mino-pirazols, nos quais O radical
Soldar com Arco Elétrico".
de extremidade, o apêndice e um painel N. 19.883
arila é um radical fenils„ cuja po1a/59e — .de 13 de abril Privilégio de invenção.
lateral ficando sobrepostos e selados
sição-para está insubstituida ou subsentre si para formar um corpo tico com de 1961;
Retificação
tituída por um radical hidrocarboseção transversal retangular; a primeira N. 19.884 Ia/59e -- 41! 13 de atvfl
19 Aperfeiçoamento em processo de netado alifático ou *Baldios ou pro
aba de extremidade compreendendo urna de 1961; e.
um grupo mercapto ou hidmaila
aba interna contígua com uma parte lon- N. 20.075 Ia/59e -- de 20 de nado soldar a arco voltaico uma peça de ou substituída e onde um dos átomo*
trabalho cio material ferroso, usando
gitudinal de dito apêndice e com feitio de 1961.
um eletrodo de soldagem continua, o de nitrogénio elenco está substituido,
para fechar a extremidade de dito corpo
qual é alimentado automaticamente e seus derivados N-aoiclicoa e os sais
tendo
partes
de
flanje
em
volta
MAIO ar, 131.868
•
Cao e
ao arco de soldagem à medida que doa mesmos, caracterizado pelo fato
da sua periferia; uma terceira aba de
se
consumido, e de suprir a partir de de se fazer reagir um composto da
extremidade localizada oposta á dita pride 22 de Apesto de 1961
uma fonte externa uma corrente fórmula AriLS02-X, na. qual o rameira aba e compreendendo uma aba exfluente de um gás protetor consistin- dical arila é um radical !anila, cuja
terna com feitio para cobrir a extremi- Pontos Característicos da Patente de do essencialmente de &óxido de car- posição-para está insubstatuida ou
dade do corpo, e segundas e quartas Invenção de: (Aperfeiçoamentos introdu- bono para proteger o arco voltaico substituída ou por um radical hidroabas de extremidade, cada uma com um zidos em cplugs», ou pinos para tomada da atmosfera, caracterizado pelo fato carbonatada alifatico ou acido ou
comprimento não maior do que o sufi- de corrente elétdea».
do eletrodo de soldagem ter uma por um grupo mercapto ou hidroxila
construção de um lio de núcleo fer- livre ou substituída, com um
ciente para ficarem deitadas a meio ca- Requerente: Otto Felts de La Roca
roso que é uniformemente uvas-tido razol N-substituído ou um seu dihiminho através da extremidade do corpo, São Paulo.
em
todo o seu comprimento com uma dro-dertvado, na qual fórmula Y e X
segunda
e
quarta
abas
de
extremidade
a
1' Aperfeiçoamentos introduzidos quantidade predeterminada de ma- representam radicais, que são elimitendo ambas linhas de dobra diagonais
(pinos), ou pinos para tomada de terial fundente, contendo materiais nados durante a reação, exceto para
estendendo-se convergentemente para em
corrente
elétrica», caracterizados por ser desoxidante e formadores de escória, um grupo imino, — NE, contido em
seções
das
linhas
de
curfora das inter
o tplug»; ou pinos, constituído de urna tendo o revestimento eido cozido para X ou la e, se desejado, Oe N-ecliar
linhas
de
dobra
transvervatura com as
reduzir a um baixo valor a quanti- um composto adiável resultante e/ou
sais, a parte externa do apêndice além só Pe ça, na quaI há três porções diz.in- dade de hidrogénio no revestimento se converter um resultante composto
tas.
a
saber:
uma
face
esquerda
(1),
um
da linha de dobra transversal tendo uma corpo central (2) e uma face
direita 13), cujo reventimento . do eletrodo contém de ácido num sal ou de um sal relinha de dobra diagonal estendendo-se estando ambas as faces 1 e 1 ligndas entre 65% e 20%, por peso. de mate- sultante Cou derivado N-aciclico
da inter-seção da sua linha de dobra por superfícies delgadas (4) ao co,
rial de rutilo, sendo o peso de mate- fazer os composto* livres ou insubetransversal com a sua linha de curvatura, central (2) ._
rial de rutilo no revestimento, pelo atuídos, e, se desejado, se oxidar um
dita parte de apendice- na vizinhança Total de 4 pr.ntos
menos 50% maior do que a quanti- composto dihidropirazalico, obtido ma
qualquer fase do preces," no comdade da mataria/ básico.
da sua linha de dobra diagonal sendo
Seguem-se os pontos de 2 a 14, rol- pasto piragalco.
dobrada para fora em volta de d....a Loba
Prioridade: Repartição de Patentes
dagem, revestido.
de curvatura e ligando a parle de itauje
TERMO N' 149.5241
de, Sulca, em 25 de junho de 1838 e
adjacente da primeira aba e a última
de dezembro de 1958, sob os núsendo dobrada' em ângulo reto em volta
31 de Maio de 1963
meros
61.001 e 66.961, respectivaTERMO
N:
95.493
dobra
transversal
para
sua
linha
de
da
mente.
a
extremidade
do
corpo
com
fechar
dl- Requerente: jcia lutes Henri Ardouin
Total de 10 pontos.
De 8 de julho de 1957
com abas
etu partes de flanje paralelas
—.Pança-mesmas,
a
parte
das nasentre a sua linha
adjacentes do
e *da
triangular
apêndice
avio: Processo para fabricar tín,a Wisconsin Alumni Rasearch Founresistência elétrica laminar ou de ca- dation — Estados Unidos da América.
TERMO Ii9 111.813
dobra
da dobra diagonal e a linha de
mada
Privilégio de Invenção.
Titulo:
"Processo
para
preparar
rem
De 8 de julho de 1959
transversal dobrando para fora do
I* -- Processo para fabricar uma re- um composição apropriada para inipiente ficando sobreposta e selada numa sistência elétrica laminar ou de cama- bir ao crescimento de Fungos e ArtiRequerente: Birfleld nengineering
parte triangular da quarta aba de exUegos Industriais preparados de acórdo Limited — Inglaterra.
alidade adjatente, e a parte de canto da da, resistem-ia essa, constituída por um com o "mesmo".
Titulo: Aperfeiçoamentos em co
pequeno
bastão
de
forma
cilíndrica,
feia Eixos de Transmissão de
segunda aba localizada entre a sua linha
Privilégio
de
invenção.
Relativos
to de material isolante e recoberto, pelo
de dobra diagonal .e o canto adjacente menos parcialmente, por uma camada 19 Um processo para preparar uma Fdrça — Privilégio de Invenção.
composição apropriada para tattar o 1* Um eixo de transmissão de fÔrra.
da prinieira aba dobrando para fora do eletricamente condutiva,
e munido, em crescimento de fungos, caracterfzedo do tipo Indicado, caracterizado pe:y
recipiente e então por cima da primeira
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'fato de cada um dos tubos interno de entrada e salda do Mesmo, e uma com as faces frontal e treteira da M idadeS livres dos braços de fel*
aterais
eni'ga especla4 em cada lateral
• externo ter nas paredes formadas válvula de repercussao na dita pas- prateleira e nas nas faecescollus
fle o inodo es prover uma porção reen- sagem adaptada para abrir na eveu- logo apôs Os, rebate" d
tral barra
oene
trante, Isto é, .uma porção abrindo tualleade da pressão no circuito de peltio de "V" alargado, com o vér- „Iltetrica dePonto
seção retangular.
mas
de fora para dentro, que se estende azaste° exceder a pressão no cdrcul- tios centrado e voltado para o late- •"`
longitudinalmente ao tubo, a porção to de entrada. Total de pontos 8. rior da peça; pelo fato de ao longo extremidades superiores 88 liga=
reentrante do tubo externo dispondo corte em "V" haver um ra.sgo por meio de articulações AS extra-,
do-se no interior da porção reentrancentrado configurando encaixe o fe- midades das bases do tempo da
moa" com a borda ou labio inferior mesa, e as extremidades inferiores
te do tubo interno para formar rima
TÉRMO . N9 115.694
conexão de adicionamento entre os
menor que o superior; pelo fatd de,
unirem Por eixo horizontal ,cls
referidos tubos.
nas extremidades da peça central s
da undrics
18 de dezembre de 1959
que atua como contrapeso
Total de pontos 13.
prateleira se encaixarem duas outras
peças com feitio de "V" dotadas de equilibrando a mesa; pelo fato GO
Joseph Bancroft & Sons. Co.
saliências que configuram encaixe conjunto de suportes verticais e
(Estados Unidos da América).
"macho" de modo que uma vez en- eixos horizontais configurarem um
TERMO No 111.856
Titulo: Aparelho ondulador,
19 — Um °adulador de estofo com.: cabradas constituam um paralelogra. trapézio deforMáVel, cujas defor.
17 de julho de 1959
preendendo um membro que forma mo perfeito, ficando apenas um pe- mações dão posições diversas ao
uma câmara de ondulação alongada, queno espaço entre a borda inferior tampo da mesa, Total de pontoe
Requerente: Donald Mayer Ming — ell bui vos alimentador est dis&toa para do encaixe "femea" e as peças em
Inglaterra,.
alimentar fio ou semelhante numa " V " , "Paço ésse ocupado Por Peça -•
Titulo: Correntes para si.:temas de extremidade da referida câmara,, con- metálica, também com feitio de
transportadores.
tra a pressão de uma massa de fio " V" e que tem as extremidades do TaRMO Noq120.581
19 — Correntes (para sistemas de ondulado amontoado na mesma, em bradas em ângulo reto para bala°, de
transportadores caracterizadas por virtude do que o referido fio é co- moda a se encaixar ou limar nos
De 24 de junho de 1980
compreenderem duas tiras similares brado e ondulado a medida que entra grampos com feStio de "U" dos monde metal, cada uma dás quais tem
um feitio de acOrdo com um a.odêlo pré-determinado, e fica subseqüentemente curvado num feitio substan.
eialmente em U ou J, as extremidades
externas ou livres das duas partes
assim formadas sendo juntadas e soldadas de tOpo para produzir um elemento de elo interdo em forma de
Uma alça alongada fechada. Tatal
de pontos 4.
•

TERM
' O N o 111.964

na referida câmara, meio& de guia tentes, suportando a prateleira. Total
Requerente: The afarias, Comcolocados para guiar o referido fio de Pento3 2.
pany firma Industrial e comercial
em sua passagem para os referidos
norte-americana.
cilindros alimentadores, caracterlifado
CERMO No 120.492 •
por proporcionar MIOS para moviPontos característicos de "Apamentar em vai-vem os referidos meios
relho para aperfeiçoamento de
de gula pelo, eixo dos referidos
4 de abril de 1980
fluido". (Privilégio de invenção).
dos alimentadores, para fazer com
que o referido fio seja distribuído Requerente: RegerCleorges Igen- lo Aparelho para arrefecimento
uniformemente dentro da referida 17 CazemajOu — São ,Paulo.
do fluido, caracterizado por comcâmara onduladora. — Prioridade: Titulo:
cassa... preender: uma caixa vertical com
Netvo
modelo
de
EEstirra 1da América, em 8 de janeiro
—
--;t6po
e fundo abertos; um mel0
de 1959. no 785.819.-- Seguem -se os para mesa de desenho.
1para dirigir correntes de ar atra.._
pontos de ris. s a 14.
Madelo de utilidade.

/vés da caixa; e uma estruture,
I 10) "Nevo modelo cie cavalete; termo-convectora e receptora do
Trasvno p.a 120.318 •
.
para mesa de desenho", constitUlsj fluido, disposta na dita caixa,
Requerente: Victor Manufacturing
do por dois laterais, un1do-3 por guardandO uma relação de inter17 de junho de 1960
& Oasket Company — r,Etazioa Unitravessas horizontais formados por ,I seção co mas ditas correntes de ar,
dos da América.
por hastes obliquas, contiguran_ e assumindo uma Posição
Titulo; Dispositivo de vedação do Requerente; Dr. Hélio Lemool - do triângulos isoceles caracteriza- da relativamente ao caminho gea
São' Paulo
tipo de suPerficieTitulo; Nova apresentação em lu- do Pelo fato- do lado frontal Beiral seguido pelo ar.
Privilégio de Invenção.
19 — Um dispositivo * de vedação vas em material plástico para diver- prolongar aUperlornlente
peia Prioridade: Repartição de Pta;
para moldar unia vedaçao apertada sos fins e respectivo processo de fa- base ser deslocada dos outros dots;tentes dos Estados Unidos da Ame10 de agosto de
r do _Norte
para líquidos 'entre duas peças de má- bricação. — Privilégio de invenção. lados abliquando pasmo acama do rica
soon9 832.708.
— Nora apres entação em luvas ângulo frontal inferior e atingiu- vais.
quina relativamente giratórias. uma
Um
total
em material plástico para diversos
das quais contém uma superficie
de 18 pontos.
vedação disposta radialmente, com- fins e respectivo processo' de fabri- do mais ou menos o Meio do lado
preendendo as partes seguintes: uma cação, caracterizada por ser a Pre- contrário; pelo fato de ter a base
peça' metálica dianteira e t isistirado sente luva confeccionada em uma só de um dos laterais fixa e na outra
Temo No 121.595
de um aro dianteiro com paredes eis Peça . h qual, é recortada em mate- extremidade inferior centrada em
'lindricas estendendo-se para trás a rial plástico de qualquer tipo, sendo eixo comandado Dor pedal duplo
De 29 de julho de 1980 .
partir da sbordas interna e externa que em seguida uma costura, tam- que comenda também uma berrá
do aro; uma peça metálica traseira bém de qualquer tipo, a fechará, de
transmissão obliqua paralela ao Requerente, Bernardo Assir Preta
consistindo de um aro anular com apresentando então; unia parte cenparedes cilíndricas estendendo-se tral (1); três casulos dianteiros, nos lado frontal do triângulo, barra - Rio Grande do Sul.
para diante, a partir das bordas in_ qual, dois (4) servirão para os dedos essa que possui na sua extreln i da- Titulo: Conjunto de peças cote
..ha e externa do dito aro; molas médio e, indicador, e um casulo (5), de superior junta de controle d'a s quais através de montagens ol
interpostas entre as ditas peças, afas- de maior tamanho que os anteriores. eixo horizontal preso por sua - r desmontagens obtémate es uma
tando-as entre si; elementos conju- que alojara ao mesmo tempo os de- pontas a suportes colocadas nosI
aparelhos de ginastica
gados nas ditas peças dianteira e tra- dos mínimo e anular; um casulo Ia- extremos das • hastes formadas eletariados
desportos.
seira para mante-las juntas como terei (4) Para alojamento- do dedo
pelos lados frontais dos triângulos Modelo de utilidade.
uma unidade contra as ditas molas polegar. Total de pontos 3.
dos laterais; pelo fato do elite) h0e para knpedir a rotação • relativa
demita' ser recoberto por rapa
das peças; elementos para montar
" Ceniente de peças eeel
as
e des.
TÉR1540 N9.7
120.42
um anel de vedação sere a dita peça
lindriea conjugada aos mesmos su . quais através de montagens
va.
os
mais
que
pade
sarar
montagens
obtém-se
dianteira metálica; e um fole de
portes do eixo, mas
19
•lastômero fixado ao dito elemento
de abril de 1181)
livremente; pelo fato da cada ter nados aparelhos de ginástica e de
. de montagem e estendendo-se para
despo rtos, caracterizado por estar
fora e para trás dal, fora das ditas Requerente: martin Lopes — deo em suas extremidades lois braças constituitto de dois cavaletes de
perpendiculares, prpiesaasa para I
peças dianteira e traseira e em engs,- Paulo.
ade.
compostos de
Umento com a face posterior do dito Titulo: Nova disposição construtiva cima, cie modo que o conjunto cota grande estabilid
aro posterior. Total de pontos 9.
em prateleiras 'e semelhantes. — linatgura um. "Ti", braços asses trian- ,dob Pés unidos entra si por tret
o
d l de utilidade,
guiares ficando a capa eXterna do;barras sendo (Fe as mesmas ePos'eixo embutida na base do cangulo miem ria parte superior rebaixos
oanstrativa
Nova
disposição
TERMO N9 112.000
em prateleiras e semelhantes, consta- e tendo ainda, ligando os laterais.a6bre Os que descansam três bar.
atida por montantes de madeira em dos braços a osPa contra/ta- rei elasticas. Total de pontos: 5.
23 de julho de 1959
forma de quadros, retangulares, do. 'mento triangulares; pelo fato de
Requerente: CaterPillar Tractos Co. tados de reforços horizontais, earec.:4aa enatas nA suportes e os braços.
terizado por possuir na fase Internai
TaRMO Ne 12A.581
— Estados Unidos da América.
——
Titulo; Contrôle para circuitos de dois rebaixes longitudinais, paraleloasSerdemente eentrados no eixo,
,
de
feitio
espabraços
macacos hidráulicos.
28 de Julho de 1980
cem furos duplos situados nos oor-asas outros
1 0 — n combinação com mis ma- dam externos Que ladeiam os rebai-'clai constituldos por duas chapas
eeea hidráulico para levantar e abai- mos, destinados a receber grampos snetalleas, paralelas. separadas e Requerente: Comércio e lungxar ien implemento, meios caracter'. metálicos ela forma de "O" e que se ligadas entre si, par rebites, com Iria de Móveis Prato Ltda. — São
zsieS pelo fato que êles aceleram o encaixam nos furos pelas pernas do'arruelae intermediárias de Modo Paulo,
abaixamento do implemento pela sUs servindo a sua parte central de aluo as chapas asa se laarapae; Titulo: Mesa ~raivei com pés
tsary ferSncia de fluido do lado de alporte das prateleiras; pelo fato das
exaustão do macaco para o lado de prateie!~ de madeira serem forma- pelo fato dos supWies do elEt, te- erticnládos — Modelo de Utilidade.
ar'
entracda da mem° que compreendem dai Por parte frontal, geralmenterem
no ponto de centro do refe-; l o Mesa extensivel com spés
mte.
r
por tampo
ta
mode
malc:; rOjoe:ntes ao macaco forman- 'longada, plana, provida nas extra- rido - eixo. arruelas com idênticos ticulados" constituldo
do
p;- , a r em ertre cie- circuitos midades de rebaixos em angulo reto:finalidades; pelo tato d* extre-t formado por duas
2 de rua) de 1959
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ligadas por dobradiças, assenta
sôbre quadro, caracterfzada pele
ato de que ao mencionado quadro
se articulam, por meio de pinos
ou similares, a extreinidada de um
dos ramos menores de pés em forma aproximada de "T" tran.siormando-se o conjunto de mesa
P ara console e vice-versa. Total
de pontos 3.
TERMO N. o 121.630, DE 29
DE JULHO DE 1960
Requerente: S.A.P.R.O.M.
(Société D'Application à L'habitat de Procédée Modernes),- Paris, França.
Ponto característico: "Processo
para fabricação de Produtos Celulares Flexíveis em Laminas ou
Chapas mediante reunião de fôlhas e ou de tubos de matéria
plástica" (Privilégio de invenção).
1. 0 . — Processo para fabricação de produtos celulares 'lealve:s mediante reunião ou montagem de Mimo e ou de tubos de
matéria plástica, caracterizado
pelo fato de que a dita montagem é - realizada, quer mediante
soldagem por corrente de alta
frequência, quer mediante colagem efetuada com auxílio de uma
cola à base de uma resina polimerizável sob elevação da temperatura, sendo que - o contato
dos eléctrodos de soldagem, ou
dos eléctrodos de calefação quer
servem para polimerizar a rapina, com as fôlhas ou fitas de
matéria plástica, providas para
receber os diferentes pontos de
reunião ou montagem, é efetuado
de um modo intermitente durante as interrupções no avanço
dos produtos, enquanto a colocação em posição, das fôlhas ou
tubos a serem reunidos por intermédio das mencionadas Milhas ou fitas, é efetuada .por
meio de barras que em seguida
são retiradas, depois de ter s:do
realizada a reunião ou montagem
pela alta frequência, ou de ter
sido provocada, por aquecimento, a polimerização da resina de
colagem.
Finalmente, a depositante 'reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e do coniormidade com o artigo 21 do
Código da Propriedade Industrial,
a prioridade das correspondentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes da França,
em 31 de julho de 1959 e 27 de
maio de 1960, sob os números
801.642 e 828.417, respectivamente.
Total de 10 pontos.
TERMO 121.759 DE
4 DE AGOSTO'DE 1960

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
terem uma concentração de, pelo
menor, 50 por cento, por pés0,
de dióxido de tório em forma de
partículas tendo diâmetros médios variando entre desde cérea
de 10 e 100 milimicrons, e por
aerem tais aquasois estabilizados
com um addo monovalente a um
pH na escala desde cerca de 2
até 5.
Total de 3 pontos.
•
n
TERMO 122.195 DE 24 DE
AGOSTO DE 1960
Requerente: Mohasco Indústrias Inc. — Estados Unidos da
América.
Título: Processo e aparêlho
para fabricar texturas felpudas.
— Privilégio de Invenção.
1.0. .— Una proceeso para fabricar uma textura tendo uma
felpa formada de erítadas transversais de laços e laços cortados
de fios de felpa, sendo os laços
e os laços cortados dispostos em
sequência nas enfiadas de acordo com um padrão, que compreende efetuar um ciclo proviniante das tapas de avançar a fônia
de fundo gradativamente, durante um período simples de pa
da fôlha, inserimento de-rad
partes dobradas dos fios de felpa
através da fôlha proveniente de
um lado para formar uma enfiada transversal de laços de altura uniforme salientes do la do
oposto da fôlha, simultaneamente com o inserimento dos laços,
aumentos de alimentação dos
fios de felpa no sentido do ponto
de penetração dos laços, variando os aumentos na altura cio
acôrdo tom alguns dos aumentos menores do que a extensão
do fio num dos ditos laços uniformes, e retirando as extensFes
de fio dos laços inseridos dos fies,
dos quais os aumentos fornecidos
durante o inserimento dos laços
uniformes foram de 'comprimento insuficiente para a formação
de um dos ditos laços uniformes,
correspondendo o comprimento
da parte retirada de cada fio à
diferença entre o aumento fornecido desse fio e o comprimento
requerido para g formação de
um dos ditos laços uniformes,
avançando a félha de um passo
e, duraete avanço da Mim,
engatando os laços de dentro
maiores do que uma altura selecionada, e, durante o perlodo seguinte de parada da fôlha, separação dos laços engatados e formação de outra enfiada trans-

versal de laços de Mim salientes do dito lado oposto da fõlha
- Requerente: E.I. Du Pont de pela repetição das ditas operaVeniours And Company — Es- ções de inserimento, alimentação,
tados Unidos da América.
Título: Composições de Agua- * e roUrada, e repetição do ciclo:
qpie e Processo de sua preparaTotal de 8 pontos.
. Prioridade: Estados Unidos da
tão. Privilégio de Invenção.
1. 0 — Composições de agua- América, em 27 de ageisto de
sois de tória caracterizadas por 1959, sob n.0 836.360.
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TERMO N.0 122.164 DE 23 1
DE' AGOSTO DE 1960
1

TERMO 122.520

9 ac si tanbro de 1960
.
Requerente:. Noel Litvin, técRequerente: João Raul Lazzarini
nico argentino.
São Paulo.
Pontos característicos de "FerTitulo: Novo Modalo de Sifão —*
ragem Fêmea do Fechadura",
Moddo de Utitidrrd e.
(privilégIo deinvenção).
1. 0 — Fêmea de fechadura, ca- 2.°) "Novo lliodélo de Mio", caracterizada por compretnder urna racterizado por ser constituído de um

ferragem com, no- mínimo, uma I tubo (1). ao qual está intercalado em
cédula constituída por um es- uma regiáo assmiétrica em relação tut
Vedo que, podendo ser embutido suas extremidades, um bulbo (2),
no umbral da porta, apvsonta sendo que enquanto braçadeiras (3)
uma abertura na qualidade de prendem-no ao tubo (1) reforços
entrada para o ferrôlho da fe- (4) e 'bocais (5) adaptados ao tubo
chadura, de maneira que a ca- I ( I) p -oteg em as suas extremidades:"
vidade da cédula determina o neste slcio, indo-se o uso de um tara.
alojamento do dito ferrálho, .e Po (7) para onc ional vedação do tubo
tendo as cédulas suas parede: de menor comv i mento. Total de ponperpendiculares a uma chapa. tos 2
a qual, como base de mon! agem,
possui moios de fixação, de 111:3-:
,10 121 006
ne:ra que a dita chapa constitui"
a face de, - entra4 da peça fêmea
23 de setembro de 1960
em que...ao.
Requerente: The Garret Corporation
Total de 3 pontos
— Estados Un:dos (da América) .
Titulo: Rõto Mecân'co para Debu-

TERMO 122.302 DE 30 DE
AGoSTO DE 1960
Requerente ; lfeitor Mário Mn.'
— Sito Paulo
Título: Aperfeiçoamentos em
misturador de água. — Privilégio de Invenção.
1. 0 — Aperfeiçoamentos em
misturador de água, do tipo que
compreende dois regi. tros com
manoplas Ou alavancas de comando, providos de deriva çOes
lat p ritis tubulares reunidas em
uni bloco central, caracterizados
pelo fato de o dito bloco central
:..er provido de abertura superior,
onde se articula, por rosca ou
equivalente, e com intercalaçáo
de- guarnições de vedação a extremidade recurvada de um bico
horizontal vertedor. cuja outra
extremidade é dotada de tela
extrema, e podendo ser equipada
com um dipot divo aerizador,
ai aplicado por acoplamento tipo
unçversal .

Total de 3 pontos
TERMO 122.482 . DE 8 DE
SETEMBRO DE 1960

PrivV g:o de Invenção

1. Ralo meeánico para debulhar ' algodão. caracterizado pe'o fato que

' consiste de um corpo de corte transpoligonal, de uma multplicidade
de elementos de discos encaixados
sôbre o dito corpo. sendo os ditos
discos formados de lona branca de
godão tecida em quadrado ligado com
borracha branca e vulcanizada, de peças finais na forma de serem ajusta! das no, d to corpo tubular, sendo as
dias peças filais providas de furos
internos roscados e de flanges externas
recortados nos discos nas extremidades,
de /uvas com rasgo roscadas no lacio
! oposto colocadas nos furos roscados
nas ditas peças fina:s, de dispositivos
do eixo crua se estende pelas ditas !u•
vos. 'de d'spositivos de chavetas colocadas nos d tos dispositivos do eixo,
e luvas, e de dispositivos para dar
as d tas luvas e peças finais um movimento relativo a fim de bloquear O
rói() nas suas relações de conjunto.
Total de 8 pontos.
A requerei, 'e rcivmdica a prioridade
de iffint'co ps.d :do, depositado na Repartiçio de Patentes Norte-Americana
emer 25(2
t e mbro de 1959, sob o n.
a
84 1eAsjl.
mero
versal

Requerente: P. Muri & Irmãos
Ltda . — São Paulo.

=MO 123.504

Título: Aperfeiçoamento em
cápsulas para frascos ene geral.
— Privilégio de Invenção.
/ — Aperfeiçoamentos em
cápsulas para frascos em geral,
caracterizados por compreenderem
uma delgada placa de material
plástico flexível, recortada em
estrela, e com superfície lisa
ou com um relevo decorativo
qualquer, placa esta que é disposta sôbre a bôca já arrolhada
do frasco, tendo as pontas radiais rebatidas lateralmente em
torno ao gargalo do mesmo, e
recebendo posteriormente , a cobertura justa de urna capa
tronco-cônica, mantida imediatamente abaixo da bôca alargada
do frasco, e envolvendo parcial
ou totalmente o gargalo.
Total de pontos: 2.

...equerente: Max Lovensteln S. A .
Fábrica Ali ança de Artefatos de Metais — São Paulo.
Título: Ape-feiçoamento de Rodízios.
— Privilésro de Invenção.
1. — 'Aperfeiçoamento em rodízios.
do tipo que compreende a roda vertical montada no interior de um garfo
em U invertido, com haste vertical
saliente central e superiormente deste
último, haste esta envolvida por capa
tubular, prov:da de aba inferior com
contorno em dente de serra, caracterizados por dois discos de fibra grafitada, dispostos um sabre o outrc
e intercalados entre a face plana superior do garfo e a base ou aba Inferior da capa tubular citados, disco,
estes naturalmente dotados de furos
centrais concordantes, atravessado,
pela referida haste central vertical.
Total 2 pontos.
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TERMO 123.609

Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 30 de outubro

20 de outubro ,de 1964

de 1959, liob n.° 849.1363.

1
Requerente: Representações Mafarmal

, TERMO N.° 124.34

Ltda. e Laszio Schultheisz — São
Paulo.
Titulo: Representações Ma/aram Limitada e Laszio Schultheinz — Privilégio de Invenção.
1. 0 — Máquina dosadeira para frascos, compreendendo inicialmente uma
base, que suporta um motor elétrico,
acionado da rotação de um curto eixo
interno vertical, com trecho em rosca
sem fim, Obre o qual se acopla uma
roda dentada, acionante de um garfo
oscilante e levantador do dispositivo
de apoio do frasco, caracterizada por
compreender uma coluna vertical, ao
longo da qual é deslisante uma plataforma horizontal, de altura
e que suporta urna mooga de depósito
do contedo de carga para o frasco
aplicada sóbre o dispositivo dosador
própriamente dito, este estando ali,nhado verticalmente com o apóio elevadiço do frasco. Total de pontos 5.

Requerente: Cano Erba,
firma industrial e comercial italiana.
Pontos característicos de: "Pracesso para a preparação de novos
derivados de antibióticos de tetracialina" (Privilégio de invenção) .
1. Processo para a preparação
de novos derivados de antibióticos
de tetraciclina, caracterizado pelo
fato de se fazer reagir 1 moi de
• nn. antibiótico de tetraciclina,
com a Convenção Internacional e
do conformidade com o art. 21 do
Código de Propriedade Industrial.
a prioridade do correspondente P e
-dio,epstadnReprtiçãod
Patentes da Itália, em 23 de novembro de 1959.

nRmo 123.721

TERMO NP 124.822

25 de outubro de 1964

Dia 9 de dezembro de 1964
Requerente: EVG Entwicklungs
und Verwertorigsgeseliscnatt
M.B.H., firma austria.ca.
Pontoa caracteristicoa de: "Processo e dispositivo para Produção
de elementos de ' cunstrução, que
se compõem de um par de barras
longituamais e ligadures transversais soldados ent..e elas", (Privilegio Cie invenção).
1.0 — Fracasso para produção de
elementos de canstruçáo que se
compõem de um par de barras longitudinais paralelas com ligadores
transversais saciados entre elas no
género de degraus, caracterizado
pelo fato de que as barras longitudinais são conduzidas para o local de soldagem em direções convergentes, de Maneira tal que a
sua distância recíproca no local da
soldagem é ainda maior do que
o afastamento interior desejado
do par de barras pronto; pelo fato
de que os ligadores transversais
eventualmente a soldar são introduzidos no local da soldagem,
com folga de ambos os lados, no.
espaço entre as barras longitudlnula convergentes e ali são fixados, e pelo fato de que as barris'
langltudials são em seguida compridas de ambos os lados pelos
eletrodos de soldar, de fora paias
dentro, contra os extremos dos
gadores transversais e com êstes
soldadas, de preferência, P or melo
de soldadura por pontos em Série,
depois do que o par de barras é
empurrado para a frente de .um
passo de divisão
Total de 11 pont0s.

Requerente: José Carlos Oedretra
Passos — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em Camisas — Privilégio de Invenção.
— Aperfeiçoamentos em camisas, caracterizados pelo fato de as
mesmas apresentarem o colarinho e
punhos em material plástico ou equivalente, os catais poderão ser removiveis e fixados ao corpo e-mangas do
conjunto. por meio de bo'ões. ou ou-tra mane : ra adequada. Total de pontos 2.
TERMO 123.739
25 de outubro de 1966
Requerente: American Machine &
Pound-y Company — Estados Unidos
da Ainer'ea.
Titu'o: Mecanismo Transportador de
Artigos — Privilégio de Invenção.
— Mecanismo transportador de
art:gos para a transferência de artigos de uma estação distribuidor para
unia estação de descarga afastada dali,
caracterizado pelo fato de compreender dispositivos de guia definindo o
trajeto do avanço dos aregos da dita
estação distribnclora para a dita estação de descarga: dispositivos associados operativamente com os ditos dispositivos de guia para efetuar ali a
tran.sferenea de artigos provenentes
da dita estação distribuidora para a
dita estação de descarga: dispositivos
adjacentes à dita estação de descarga
para cooperarem positiv p mente com os
ditos artigos e transporté-'os para
uma par te do seu avanço à d ta estação de descarga: e dispositiv.-is cooperantes coas os ditos meios cansportadores de artigos. para interromper
o efeito dos ditos dispositivos transpor-,
tadores nos ditos artigos quando estes I
são transportados pelos d'tos d'sposi
tivos transportado-es de artigos pelo;
qual é mantida a circulação ininterrupta continua de artigos.
Seguem-se os pontos 93.
A regiierente reivinctca de acórdo
com a Convenção Internacional e o 1
Art. '21 do Decreo-lei a° 7.903. de
27 de agós'o de 1945, a prior dade doj
co.fesporidente pettdo depositado na 1,

Dia 21 de novembro de 1980

TERMO N.9 124.9414
Dia 13 de dezembro de 1960
Requerente: Kalman Floor Company, Inc., uma . sociedade norteamericana.
Pontos característicos: "Máquina para acabamento de pisos de
concreto". (Privilégio de inven0ãO) •
1P — Máquina niveladora de
concreto, caracterizada por com-
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preender: uma pluralidade de pás responsável pelo acabamento

'ou lâminas niveladoras; um meio Impermeabilização externa; e 4
propulsor, ligado às pás Melado- recipiente podendo ainda recebei
ras a fim de imprimir-lhes uma um tratamento qualquer de imper.
rotaçao com respeito ao meio propulsor; um meio de manipulo, ligado ao melo propulsor, para a
movimentação manual do mesmo;
um segundo meio motor, incluindo um eixo, montado de fbrma rotativa numa das. pás niveladoras,
e uma massa excêntrica, solidarizada ao último eixo mencionado.
Finalmente, a depositante reivindicai, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com 12 art. 21 do Código da
Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
América do Marte, em 14 de dezembro de 1959, sob o nP 859.403.
TERMO NP 125.383
De 30 de dezembro de 1980
Requerente: Frank Edward Swain
(que também se assina: F. E.
Swain), Glenfield Frit.h Drive, Leicester, Inglaterra.
Pontos característicos: "Aperteiçoamentos em válvulas de Borboleta" — (Privilégio de invenção) .
1.0 — Válvula de borboleta caracterizada par comportar um corpo de válvula que tem urna passagem para o fluído e uma cavidale
anular em torno desta passagem,
uma peça de fecho montada de
forma a poder girar no corpo da
válvula com o seu eixo de rotação
prolongando-se .perpendicularmente ao eixo longitudinal da referida passagem do fluido e descentrado em relação à. referida cavidade, um anel radialmente elástico montado na referida cavidade
de forma a ser suseetível demovimento radial para formar uma
maxila _elAstica a qual constitui
um órgão de ajustamento em barno de um parte da periferia da
Pe ça de fecho para vedar a passagem do fluido, e dispositivos
para ajustar o diâmetro Inicial do
anel para fornecer o ajustamento
do órgão de ajustamento entre o
anel e a peça do fecho.
Total de 18 pontos.
rilltieR) Na 125.385

meabilização da sua face interna.
Total de pontos 2.

Tramo N.0 125.979
Dia 18 de janeiro de 1961
Requerente: Dikkoppwerke Akgleagesellschaft, Bielefeld, Alemanha.
Ponto característico: "Dispositivo elétrico reostático para ferver
salsichas". (Privilégio de Invenção).
1.0 — Dispositivo de resistência
elétrica para ferver salsichas, com
um recipiente que aquece a saLsicha em posição vertical, montado
numa armação e adaptado à terma da salsicha, e com um eleca
tródio disposto no fundo do recipiente, fixo, sõbre o qual se
apoia a extremidade Inferior da
salsicha, com um contra-electródio móvel. guiado num dispositivo corrediço da armação, que,
para realizar o processo de fervura reostático, é descido sbbre a
extremidade superior da salsicha,
o com um dispositivo para desligar
autramàticamente a corrente e'.e.
trica quando a salsicha se distende durante o aquecimento, caracè o recipiente das
terizado por Sr
salsichas disposto de maneira
móvel na armação, sendo. APÓS
mover-se para a pnseção enc.aixada, retido nesta posição por meio
de um dispositivo travador. ao
passo que ao mesmo tempo outro
dispositivo de travam e nto é sólt0,
de . maneira que • electródin superior pode batida automaticam ente ¡ara o recipã te e sobre a extremidade superior da salsicha.
Um total de 13 pontfa.
TP.RMO N° 125.993

19 de janeiro de 1961
Requerente: Zicuner's Erben X.O.
— Austria.
Titulo: Ivláquina Impressora Rotativa,
a Estêncil. — Privilégio de Invenção.

1. IVIáguína de impressão de ma.
triz rotativa para a impressão de tez.
dor Peluso teia e semelhantes na qual estão dispo*.
Salvador
Rsieicie _
BaRequerente;
tos acima da front%1 RÇãO de ~mulo
Paulo..
distanciados entre ai. vários dlindrot
Título: Novo processo de fabri- de
matrizes, compondo-se cada cilindro
cação de embalagem para céra e de matriz de um revestimento de gaza
outros, e produto resultante. — mantido por dois aneis de apddo dia.
•
Privilégio de invenção.
postos de ambos os lados e munidos
1P — Nevo processo de fabrica- em caso de necessidade de uma coroa
ção de embalagem para ara e ou- dentada, caracterizada pelo Lato do reá
tros, e produto resultante, carac- vestimento de gaza ser ~figurado como
terizado par ser a referida embala- cilindro fechado, encontrando-se pelo
gem obtida a partir de um tubo de merinc o dispositivo de escoramento para
PaPelão. Posteriormente cortado os cilindros (4, 16, 40) de matriz fora
em várias unidades, tubo este que dá capa do cilindro. engrenando os 6r.
é submetido a um tratamento
gaos (8, 21 até 23) &temores das
de aecagetn em estufo, para matrizes nos anela ($. 17. 41) de apóio
•
perda completa de umidade e re- cada usa dos quais mantem uma coroa
dução a mínimo volume, apôs o (9, 19) de cadela, e pelo fato de estaque é submetido a operação de rem dispostas de amboa os lados dos
eintamento justo com uma fõlha cilindros de ~irises cadeias (10) sem
de papel metálfou, já provido das fim de marcha igual que engrenais
Impressões usuais de rótulo, e casa as coroas (9, 19) de cadelas dl.
retamente OU através de membros Inter.
mediários. Total de pontos 5.
Dia 30 de julho de 196t
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TIRMO: N° 126.3(18 .

Novembro de 1964
-e Miga, graças a um macho de fun-

dição remov"vel, provido de um
3 de fevereiro de 1961
Requerente: Kobe Steel Wors, Ltd.'
copo metálica externo destinado a
— Japão.
• Requerente: — Diamond National adaptar-se numa danara tronco.
r.
1 Titulo: Processo de endurecimentp su- Corporation, uma sociedade de De. cônica do molde, e cujo molde é
Requerente: Sperry Rand Corpora- perficial de corpos ou artigos metá- laware, estabelecida em Nova York caracterizado pelo fato de comportar
tion — Estados Unidos da América. licos
de Titánio ou de Zircônio ou Estado de Nova Ynrk, Estados Uni. uma pluralidade de alavanca, reparTitulo: Mecanismo de Levantamento respecoves ligas. — Privilégio de In- doe da América do Norte.
tidas ooncêntricamente em relação
de Fita para Máquina de Escrever. — venção..
Pontos Caracter"sticoa: "Caixa ao seu eixo, e articuladas ao mesmo,
Reivindicações: -- Reivindicam-se, para Ovos, feita de pasta de celu- na visinhança de sua extremidade
Privilégio de Invenção.
característicos da invenção descri- lose Moldada". (privilégio de in- do lado correspondente à bolsa da
1. Numa máquina de escrever a eomo
venção),
maneira a apresentarem, cada qual,
combinação com meios portadores de ta, os seguintes pontos:
1 9. — Caixa de papelão para ovos uma extremidade livre de massa
1. "Processo de endurecimento sufita, um eixo de acionamento, engrenagens para transmitirem o acionamento perficial de corpos ou artigos metálicos feta de polpa moldada, caracteri preponderante, sujeita à ação radial
do dito eixo para os ditos meios por- de Titanic., ou ZIrcónio ou respectivas zada por ter; um bandeja alvéolar; premanente, dirigida contra a peri.
tadores e meios controlados pelos ditos ligas", caracterizado por compreender uma aba de fechamento com remai- feria, de uma mola de chamada, enmeios portadores para desviarem auto- a formação de uma camada de óxido tios de fechamento formdaos na mes- quanto a outro extremidade das
maticamente o eixo urna distância má- e ou nitrato na superfície do corpo ma ligada à maneira de dobradiça
xima em direções opostas para acionar por meio de soldagem de arco protegida à frente da bandeja; urna tampa, mesmas é combinada com um espoalternativamente os ditos • meios por- por gás inerte, sendo introduzido oxi- unida à maneira de dobradiça Y rão mais ou menu radial, fazendo
tadores; meios auxiliares para deslo- gênio e/ou nitrogênio gasosos no gás parte posterior da bandeja, cuja saliência sôbre a superficie interna
de entrada do molde, para constituir
carem completametne o dito eixo em inerte, de modo que dita superfície do
tem u mtopo e flancos que um batente de aferrolhamento para
direções opoitas para acionarem alter- corpo, enquanto está sendo fundido pelo tampa
nativamente os ditos meios portadores arco e protegida pelo gás inerte reage pendam para babeo a partir dS para o copo metálico do macho de
meios detentores para segurarem os com o oxigênio e/ou o nitrogênio para topo, enquanto o lado frontal da fuyidição, cujo batente apresenta
ditos meios auxiliares para ajustarem assim formar a camada de, respectiva- tampa posui, formadas no mesmo, urna superfície obliqua de entrada
e eixo para a posição de não acio- mente, óxido ou nitrato. Total de pon- aberturas para receberem os ~sal- que o torne eacamoteável no entos de fechamento na . aba de feaamento, e meios para operarem o dito tos 9.
chlunento, e caixa essa, caracteriza- côsto do molde, sob a ação da pres.
detentor para libertar os ditos meios
da outrossim pio fato de que a aba são centrífuga exercida pelo copo
auxiliares para movimento de desvio
de fechamento, quando vista pela metálico, por ocasião de sua entrada
máximo do dito eixo em direções °Dosfrente, é formada com no mínimo no "molde.
&ie. Total de pontos 15
TERMO: 124.276
duas áreas externamente protube
Finalmente, a depositante .reivin31 de janeiro de 196:
rantea e lateralmente espaçadas, dica, de acôrdo co ma Oonvenção
cada uma das quais tem contácto
Requerente; N.V. Philips'Groel. com a face interna de lado frontal Internacional e de conformidade com
TERMO N° 126.050
o artigo 21 de Código da Proprie.
lamponfábriken — Holanda.
da tampa quando esta estiver na dad eIndustrial, a prioridade do cor• Requerente: Roto-Pinish Company — Título; Aper/eiçoameihus em ou posição fechada, sendo que a área respondente pedido, depositado na
Estados Unidos da América.
reiathvos a. processos para a'fabri. da aba de fechamento, ,entre as Repartição de Patentes da França,
duas áreas externamente protube em I de março de 1960, sob número
Titulo: Processo e aparelho para cação mecaatea de objatiso ôcos de rentes,
possui uma porção geral 820.071.
acabamento e polimento. — Privilégio vidro, objetos fabricados por êssea mente horizontal
para cooperar com
processos,
e
dispositivos
para
a.exede Invenção.
cução dos processos. Privilégio de uma correspondente porção hori. Um Total de 10 pontos.
1. Um processo para acabar e pozontal na bandeja, e • uma porção
lir peças, caracterizado pelo faio que Invençã. o
geralmente ereta ou vertical, xepaTERMO N• 126.886
ièle compreende os passos de misturar 19 — Um processo para fabricar çada para dentro em relação a face
as peçaa com :arterial de polimento mecánicamente objetas de vidros interna do lado frontal- da tampa
para formar uma massa, e ciclicamente escoa, no qual uma porção de vidro
estiver n aposição fechada,
De 21 de fevereiro de 1961
enxaguando ,a massa com liquido du- pre-conformada, présa em sua parte quando
sendo
que
a
área
da
aba
de
fecharante o movimento, o enxaguamento cí- superior a um segurador, é confor..
clico compreendendo remover o liquido mada em uma fôrma, de um uivei mento, entre as duas áreas exter.
Requerente: "Siernexui & Hasta
Sia massa, separar o material estranho mala alto para mais baixo, com res- namente protuberantes, possui uma Aktiengesellschaft, Berlim e Mu
porção
geralmente
horizontal
para
do liquido e devolver o liquido para peito ao segurador, e no qual sunfique — Alemanha.
Sun eaxajuamento ulterior. Total de sueeeoaentemente a fôrma é soprada cooperar com uma correspondente
porção horizontal na bandeja, e uma Pontos característicos: "Processe
pontos 9.
para obter .uin objeto de vidro enco. porção geralmente ereta ou verti- para a conversão de faixas de fre.
•caracterizado porque durante a for- cal, espaçada para dentro em re- qüênsias" — (privilégios de inven.
mação da fôrma parte da mesma co- lação a face interna da parede fron- ção)
TERMO N9 126.211
opera oom um membro segurador que tal da tampa. quando esta estiver
I°. — Esquema de ligação, pró.
é móvel com respeito ao segurador e na posição fechada, sendo um res30 de janeiro de 196i.
prio. para a conversão de uma 'faixa
que
é
controlado
de
modo
que
a
parte
salto
de
fechamento,
localizado
MSde freqüências com o emprègo de
f ttequerente: N. V. Phillips*Gloeida fôrma que coopera com o mem- bre cada área externamnete protu- um
lampenfabrieken — Holanda.
circEito de ligação, em que UM
bro segurador se move com uma berante na aba de fechamento, • Interruptor
periõdicamente acionado
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou „re- repetida inversão de sentido de ace- estando as aberturas no lado troa- liga, através
de uma indutividade
lativos a dispositivos de medição de leração e, se desjado, com uma
tal da tampa em alinhamento com longitudinal, duas capacidades trans,
Raios-X. — Privilégio de Invenção. versão de sentido de vlocidad ver- Os aludidos ressaltos de fechamento.
sendo que &toa elementos
tical, enquanto, se necessário, é su- Finalmente, a, depositante reivin- versais,
1 1. Aperfeiçoamentos em au
de
construção
e o período de ligação
"vos a dispositivos de medição de raios prido calor à fôrma. Total de pon. dica de acôrdo com a Convenção adiam-se f xados
de tal !Peneira que
K. ou seja, de medição da corrente de toe a.
Internacional e de conformidade com se realize uma compensação de carga
energia em um feixe de raios X, cao artigo 21 do Código da 'Proprie- entre as capacidades em forma de
racterizados pelo fato de serem consdade Industrial, a prioridade do cor- uma senil-oscilação, caracterizado
TERMO; 126.316
eituidos por duas câmaras de ioniza'ção,
respondente pedido, depositado na pelo fato de que, em amboa oe ldaoa
situadas uma atrás da outra e cujas AMP. Incorporated.
Repartição de Patentes dós _ Estados dos circuitos de ligação, acham-se
superfides efetivas excedem a _área
Unidos da América do Norte. em 3 previstos filtros de banda (filtros
Estados Unidos da América
de secção reta do feixe e que são
de fevereiro de 1060, sob o mimem de faixa), cujas bandas de peoImperadas uma da outra por um filtro Título: Ooneicao elétrica.
6.441.
nagem colnicdem sempre corá uma
de absorção de radiação, e pelo fato
Um Total de 2 pontos
faixa lateral separada do espectro
das correntes elétricas das duas cã(Priv. Inv.)
de frequências, que resulta da exasaras de ionização terem sentidos oposplorado (apalpamento ) da faixa de
ios e a diferença entre elas ser a cor— Uma conexão elétrica entre
TERMO DE Nt 126.788
freqüências a ser convertida.
kente de medição e pelo fato do ma- umI*,terminal
e um fio, caracterizada
terial e da espessura do filtro e as
Finalmente, a depositante reivin.
De 17 de feveriero- de 1961
;distâncias entre eletrodos das duas cã- pelo fato de que o terminal tem uma
dica, de acôrdo om aConvenção
Miaras serem escolhidos de modo que as superrcie ranhurada, preferivelmen- Requerente: Compagnie de Pont,. Internacional e de conformidade
!correntes de medição, para pelo menos te com pare paredes laterais enta- A-Mousson, Nancy, França.
com o artigo 21 do Código da Pro.
duas qualidade-a diferentes de adiação, lhadas, substancialmente cheias em Pontos característicoe: — "Molde priedade Industrial, a prioridade do
pelo
menos
parte
de
seu
comprimenserem inversantnte proporcionais aos
Aperfeiçoado para Fundição Centri- correspondente pedido, depositado
oeficientes da absorção em massa co. to pelo arame que foi forçado para
de Tubos" orivilégoi de In- na Repar.tida d ePatentes da Ala.
atheddos para tais qualidades de radia. a ranhura, as paredes da ranhum fuga
vzneão) .
manha, em 8 de março de 1960, sob
tão do melo com o qual alo enchidas exercendo pressão sôbre o fio Pa-'
ao amaras da ionização. Total de prender o fio na rnhura. — Sega,^m- 1 9 . — molde para a fundição, por o número 8 67.471 1712Iaee1a.
aceitos 3.
centrifogagmn, de tubos com ponta Um Total de 4 pontoe.
• se os pontos de na. 2 a 6.
1961
19 de janeiro de

CIL/arta-feira 18

TERMO N.* 126.993
de 23 de fevereiro de 1961

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

versai ao trajeto da chapa e primeicortador suportado para rotação em
ro e segundo rolos de encosto montados rotativamente na dita estrutura
de suporte acima do caminho de trajjeto da chapa de vidro, os ditos pri-
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do e Equipamento para confeccionar v.de o interior das calotes em
a mesma, conforme acima descrita câmaras (C1-C2).
e ilustrado, compreendendo uda as"
Total de 8 pontos.
trutura de folha metálica revestida,
tendo superfícies opostas e uma borda e tendo uma camada de material
TERMO N..' 112 132
melro e segundo rolos de encosto sen- de revestimento se projetando pelo
do posicionados para contato da cha- menos numa parte da borda da dita
Plivjlégio de Invenca.
pa de vidro nos lados opostos raspe- folha caracterizada por obtenção de
ctivos do dito rolo de corte, o dito um recesso ent e a camada de revesrolo de Corte, o dito rolo de corte sen- timento e a dita f8lha; material de
Do 29 de julho de 1969
do acionado per forre para mvimento revestimento de liquido endurecido Requerente: Tirgie Nrtional
entre uma posição abaixada na qual revestindo o fundo do dito recesso e Usines Renault. - Fran,a.
O dito rolo está sob o trajeto da :tia- constituindo com as ditas camadas de

Pittsburgh Plate Glass Company.
(EstadoS Unidos da América,
Título: Aparelho para Cortar Vidro
Previlégio de Invenção
1. 0 Um aparelho para cortar uma
Saca de vidro ao longo de dois jo;as de linhas paralelas réspectivafrente normais uma com relação
clt
nitra, caracterizado por dois carros
nonta dos em uma estrutura de su)ode para movimento guiado ao ra de vidro e uma posição levantada revestimento uma cobertura contínua Titulo: Cabra de Transa: s s ao Au
Atravessar trajetos em relação aspa- caminho da chapa de modo a forçar Integral cobrindo as superfícies e pe- tomática de Conversor Conjugado.
?tida com a superfície de urna placa na çual dito rolo está no trajeto de lo menos a borda da folha metálica.
ke vidro nos arranjjos de suporte de- a chapa, aura cima enquanto as rolos Total de 14 pontos.
Privilégio de Invenção
tinindo tima estação de corte, cada de ercasto apoiam a superfície do to- Finalmente, a requerente reivindipdo
da
chada.
-,-Prioridades:
EE.
ama dos ditos carros tendo uma plu1 -,Uma caixa de transmissão au
ca as faveAres da Convenção Internaralidade de arranjos riseadorea de Uri, Amrica, em 1 de março de cional,
tomátita para conversar de conjuga
visto
a
presente
invenção
ter
1960,
N."
123.223,
e
em
4
de
março
de
vidro espaçados transversalmente ao
para veículos automóveis do tip4
12.864. - Se guem-se_ os sido depositada na Repartição Ofi- do,
seu trajeto de movimento para prover
denominado" tudo" na frente" os
cial
«e
Patentes
dos
Estados
Unidos
pontos
de
números
2
a
13.
tinhas de, riacamento aaralelas na
da América do Norte, em 16 de janei- "tido atrás" esta caixa formando tur
placa, cada um do s' litos carros tenro de 1958, sob o n. o 709.362.
bloco compacto grupado em tônio
lo transversalmente espaçados dois
diferencia/ de tipo clássico, ligado
tinos de rodas e arranjjos de Orça
rodas motores, caracterizado por com.
'TERMO N.° 127.290
para mover cada entre a•prime.ra e
prender de um lado do memno, Urt
TRMO
N.°
112.063
segunda posieões, o J8go de- rodas de
cunjunto hidráulico grupado compos.
Pre allégio de Invenção
.
da
s
distant
i
está
ma
l
e
ni
sada carro
to de um conversor de conjugado, I
So
do
outro
carro
desDepositada
em
27
de
julho
ue
s
De
1
de
março
de
1961
pasi
Primeir a
de uma embreagem por atrito, co
Requerente: Gerbruder Grun kg., 1959.
• mandada
blinde em um reanectivo suporte de
hidraulicamente, todos o
'rilho montado na estrutura de su- Li sabera Oberhessen, Alemanha.
dois ligados ao motor por uma em.
porto, o outro Jógo de rodas de carta Pontos caracteristicos de "Processo
Privilégio de Invenção
breagem contrlfuga, enquanto que, d§
sarro desrsando em um respectivo e Disno.sitivo para tratar Materiais
outro lado, está situado Um conitin
suporte de trilho martado na estru- Pulverizados ou Granuladas (Privilé- Título. - Suporte Articulado para to
mettnico grupado, compreendera
tura de suporte ouando o dito carro gio de invenção).
Capota de Motonetas e Similaree.
do unia caixa de mudanças com ár•
estiver em sua primeira pasicão e em 1. 0 - Processo para tratar mateRequeserae - Record Capas para licores paralelos, uma das quais é a
um suporte de tri lho montado no ou- riais pulverizados ou granulados por Automóveis
árvore de salda que se liga ao difeS.A. São Paulo.
tro carro enauanto o dito carro esti- melo de substâncias ativas ou estaberencial.
ver movendo-se entre a pra:mire r lbantes em estado gasetforme, lkuldo
Total de 9 ponte.
previlsg.o de Invenção
segunda nosicaes, - Pr i oridade: Es- ou salta°. caracter i zado ralo rata de
tados Unidos da América, em 28 de ova o material pulverisado ou granuReivindica-se, como elementos
fevereiro de l('60, N.° 11.281. - SP- lado é ta binninado com o anslito
TERMO N.° 112.131
gugem-se os pontos de números 2 a 12. Das i n.sufledo ou da arão de uma constitutivos da novidade, o conteúsueeão, e, al a da, pelo fato de que, du- ao dos seguintes pontos caracteristi•
29 de julho de 195s
rante PAt ., turbulência, o material a ccs:
ser tratado á borrifado, por meio de
TERMO N.° 126.997
botada com substanc i as ativas ou es- 1 0 ) Suporte Articulado para capo- Requerente: Yanmar Dleeel Engin
tabilizantes em es t ado liquido, gasei- ta c.e .au,onei.a.s e Similares caracte- Co, Ltda. - Japão.
De 23 de fevereiro de 1961
forme ou pulver i zado, ou com uma atacado pelo fato de apresentar o Titulo: Aperfeiçoamentos em Ou sre•
que.
mistura destas.
veículo em suas laterais anteriores, lecionados com, reguladerea.
Commissariat A L'Ener gie Atum!-, Finalmente, a depositante reinvin- dois
recipientes conjugados, nas borFrança:
dica, de *cardo com a Convenção InPrivilégio de Invenção
superiores externas dos quais se
Título: Processo aperfeiçoado de ternac i onal e de conformidade com o das
pre-aquecimento e de aprisionamen- artigo 21 do Código da Propriedade encontram fixados um abbre o outro
to para soldar chapas de ferro fun- Indústrial, a prioridade do corresPon- i paralelamente, dois segmentos tu- 1. 0 - Uni regulador compreendendo um cilindro giratório adaptado padido e dispositivo para colocar em dente pedido, epositado na Reparti- bulares, ambos dotados de fenda lon- ra
ser girado por uma máquina a eu
funcionamento dito processo.
não de Patentes da Alemanha. em " gitudinal voltada para o veiculo, sen- regulada,
uma pluralidade de pesca
Previlégio de Invenção
de marco de 1980, sob o número do que o segmento superior, por sua volantes montados
articuladamente
1.• Aperfeiçoamento nos processos G 29.141 1Ve/12e.
fenda,
poderá
ser
atravessado
por
no cilindro giratório e dispostos sanede Pré-aquecimento e de liberação de Um total de 16 pontos.
exlâmina
alongada
metálica,
cuias
tricamente em volta do eixo de rotaesforços internos de chapas a serem
tremidades são recurvadas e solidá- ção do ellindio giratório, a uma hassoldadas aplicáveis. especiahnente, ao
ria com tampa . que dessa forma ar- te reguladora disposta no cilindro e
Caso da solgadem de chapas espessas,
ticulada fecha um dos compartimen- deslocada em direção' axila para a reTERMO N.° 131.825
earacterizado, especialmente, pelo fatos mencionados, enquanto que o gulação da máquina em resposta ao
to de que as chapas a serem soldasegmento tubular inferior é igual- movimento articulado dos pesos vodas são aquecidas, nas duas faces, na Dep. em 16 de junho de 1961.
mente atravessado, por. sua fenda, lantes devido à alteração na Orça
lona onde a solda deve ser depositaMoral° de Utilidade.
da bem corno de um lado e de outro Requerente: Nova Disposição Cons- por outra lâmina, esta com extremi- centrífuga dos pesca volantes prodesta zona, sabre uma distancia, pelo trutiva em letras para anúncios Lu- dades recurvadas solidárias às ex- duzidos pela ação da máquina, cana
Isehos. Igua l a cinco vezes a espessu- minosos e outros. - São Paulo.
tremidades de ramos tubulares de terizado pelo fato de que os ditos
ra da chapa, sendo o aquecimento 1. 0 - Nova dispos i ção construtiva neea que conforma aproximadamente pesos volantes são formados para
apresentarem uma seção uniforme
Interromp i do, localmente, na zona a em Letras pare Anuncios Luminosas s t- "V" invertia°.
de e outros, constituido de tijolos de viperpendicular ao eixo de pivô
ter soldada, durante a operação
Soldagem nrópriamente dita. - prio- dros - 1 - abertos inferiormente, Total de 3 Pontoe.
Total de 3 pontos.
ridades: Franca, em 25 de fevereiro dotados de ilerninasão arovin i ente de
de 1980, N. 0 519.525, e em 18 de feve- 2 - individuais ou enreiro de 1961. N.° 852.898. - Se- tampadas
tão, de iluminação difusa inferior,
TRRMO N9 112.670
kuem-se as pontos do números 2 a b. adeounda,
'ERMO N o 112.ers
caracterizada por ter pintado ou aplicado, interi ormente do
P de outubro de 1959
lado oposto à face eeposta, letra - Feto.s i tada em 28 de julho de ..
TERMO N.° 126.994
3 - ou insi snias, o p acas de tal forma mie se destaquem temo contraste si Ni us • A s, Itinn . e; du Silva Cat. Requerente: Francisco Valente da
de 23 de fevereiro de 1961
Mouta e Luiz Elias da Silva - São
formada neto alutr~ leso no,trechos *,^11,
0 — 5. •1 Paulo
não pintados e transparentes ou
Paulo.
Pittsburgh Mate ONU OomPanY• trenslucidados.
Pon§as Caracterispaaa de: rilhem!.
Titulo: Nova escova para roupa, ca1tstados Unidos da Amhérica.
Total de 2 pontos
4 . vo Auxiliei' da Fr enagern dos Freios
belo
e outros. - Privilégio de InvenTitulo: Aparelho para cortar lâyridremcoe (11nra nho Ivrestre Duplo ção.
minas de Vidro.
dos W1011103 autornotorea",
Previlégio de Invenção
- Nova escova para roupa, ate
TERMO . N. ° 107.260
2. 0 Um aparelho para cortar uma
belo e outros, caracterizada por tomPreviléal0 de rnveação
ahapa de vidro em movimento para Data: 12 de dezembro de 1958
preceder inicialmente uma caixa retanUm corte ao longo de uma
gular, de pequena altura, e aberta em
•1.°) Dispo sitivo euxilisr da Frena- uma
riscada na chapa transversal América.
das faces laterais menores, caixa
General Electric Company, norte- genni doa Freios Hidraulicaa (Burriao trajeto de movimento da chapa,
eompreendendo urna 'estrutura de su- americana - Estados Unidos da nho Mestre 'duplo) dos Velculos Au- esta provida, em cada face lateral maior,
Previlegio de Invenção
tom& nreR"_ caracterizado por ser de um par de canaletes longitudinais
4n 9; um transportador de alimenpara mover urna chapa de vi- Aperfeiçoamento em f8lha Metáli- constituido pelo aeoplamesto de duas Internas, uma superior e outra inferior,
dro em um trajeto horizontal e trans- ca de Material Isolado. Método de caletas (14-15- fig. 1) fortemente de gula para encaixe e deslizamento paportador receptor para continuar o Equipamento para Confeccionar a un i des netre si. por um anel com ni- ra uma tampa corrediça, provida de aba
nas na interior das colttas. no ponto ortogonal extrema.
Movimente da chapa no trajeto ho- mesma..
tal, caracterizado por uns rolo 1) Um aperfeiçoamento em falha de aoriev s o OP R messias prende-se
de Um eixo horizonte/ tranco. (metálica) de material isolado, Meto- o torde dura dia traem,. (9). que dl- Total de 3 pontos.

Lir

e:A

ri:

419'J Cluarta-teira 18
St-

MOO OFICIAL (Sina° III)

~MV

TERMO N'118.390

TERMO N9 113.780
• 6 de outubro de 1959
Requerente: J. R. Geigy S.A... Suíça.
Titulo: Processo de preparação de
desinfetantes e de agentes limpadores
desinfetantes, os agentes asSim obtidos
e processo para a desinfeção de objetos
orgânicos e inorgânicos" — Privilégio
de invenção.
1. A produção de um desinfetante ou
agente limpador degialetante, onde se
mistura com um agente capilar-ativo
pelo menos um composto anti-bacteriano
da fórmula geral
na qual YI representa um átomo de
cloro ou bromo ou uni grupo trl-fluoro-metilo em posição meta ou para com
relação ao radical carbamido, e Y2 representa hidrogênio ou um átomo de
cloro ou bromo na posição nuzta • ou para
livre com relação ao radical carbarnido.
Finalmente a requerente reivindica, de
acôrdo com a legislação .aplicável, a
prioridade do 'ccirrespandente pedido de
patente depositado na Repartição de
Patentes da Suíça em 7 de outubro de
1958, sob n° 64.759.
Total de pontos: 7.
T.ERMO N' 116.101
8 de janeiro de 1960
Requerente: Crown Zellerbach Corporation — Estados Unidos (da América).
Título: Processo e aparelho para retirar água de polpa de madeira e
lares para facilitar seu transporte. —
Privilégio de invinção.
1° — O processo de preparar polpa
de madeira para transporte, caracteri-,
zado peio fa.o de compreender as etapas de formar unia pasta dç polpa; confinar a pasta para permitir que as fibras nela existentes sedimentem-se em
xtratos horizontais; e aplicar pressão
em uma direção vertical para expulsar
a umidade da polpa.
Total de IS pontos.

TERMO N° 116..302
IS de janeiro de 1960
Patente de invenção.
Título: Novas disposições construtivas em tonteiras elétricas e outros aquecedores similares.
Requerente: Alvaro Coe;ho da Silva
— São Paulo.

19 — Novas disposições construtivas
em torneiras elétricas e outros aquecedores similarés caracterizadas essencial-

•

5 de abril de 1960

-Requerente: General Motora Corporation — Estados Unidos da América.
Titulo: Estator para máquinas dinamo-el.:A.4;as de várias velocidades e
processo para a operação de tais máquinas. — Privilégio de invenção.
1 9 — Um estator e circuito de conexão para uma maquina dinamoelétrica
mono-fase de velocidades múltiplas tendo uma pluralidade de fendas; um único enrolamento fisicamente crera pólos
incluindo urna pluratidade de elementos
de material condutor ajustados nas mencionadas fendas e divisíveis em um pat
de grupos de igual número de elementos em relação aos quais a linha de
voltagem pode ser aplicada, cada grupo de elementos tendo pelo menos um
condutor de tomada, de modo que predeterminados elementos podem ser conacetados em grupos opostos, de tal sorte que números diferentes de pólos elétricos resultantes podem ser estabelecidos nos quais o material condutor de
todos os mencionados elementos do citado enrolamento único . é energizado e
ativo para todos os modos de operação, inclusive partida e funcionamento;
e sua órgão de mudança de fase adaptado para ser conectado em relação operativa com pelo menos um grupo dos
citados elementeisrdo dito enrolamento
Total de pontos: 20.
A requerente - -reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de 27
de agento de 1945, a prioridade do
'correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América. em 6 de abril de 1959,
sob as. 804.223 e 804.374.
TERMO N° 119.661
24 de maio de 1960
•
Requerente: Joaquim Gomes Ferreira.
Estado do Rio de ajneiro.
Título: Válvula alimentadora de fechamento automático regulável. — Privilégio de invenção.
1° — Uma válvula alimentadora de
fechamento automático regulável. -de
funcionamento baseado no principio dos
vagos comunicantes, caracterizada pelo
fato de que é compreendida por um
corpo de válvula provido com um diagrama operador o qual é 'acionado por
um 4 ; sprnit1vo .de fechamento através
de um pino mergulhador e que proporciona o fechamento da comunicação entre duas câmaras existentes no corpo,
que são respectivamente as câmaras de

entrada e saída e sendo o adonamento
mente pelo fato da conexão básica da do dito dispositivo de fechamento opetorneira ou aquecedor, =(.z base é de rado pelo uivei do líquido dentro do
forma bojuda ser provida. perpendicular- reservatório onde está montada a dita
mente à linha axial do- aparelho e em válvula. direções contrárias, formando corpo úni- Total de 7 pontos.
co, de duas projeções cilíndricas, a antenor formando o bico de saída e a
posterior, 4e acoplamento ao cano aduTERMO N9 120.967
tos; 'pelo fato ainda Ja base bojuda
da referida conexão possuir, perpendi8 de julho de '1960
cularmente. ao plano axial de seu eixo,
entre as duas projeções citadas, um prolongamento cilíndrico, em cuja câmara kequoreote: Friedrich Wilh. Schwing.
Interna tem Instalado os elementos de GIVLB.11. — Alemanha.
vedação do registro geral do aparelho;
ArfeiçoamentoS em guindaspelo fato ainda desta aunara, possuir tes. — Privilégio
de invenção.
Um rebaixo cilíndrico interno coment.
— Arrfeiçoaerntos em guindas
19
a
projeção
de
cante por furo possante
tei, compreeedendo r-a err'adeste com,
entraad do liquido.
mecanismo de alouga....enku, do qual o',
dispositivo de , levantamento ou abaixa-'
Total de 3 pontos.

Novembro de 1964

mento do guindaste ou de sua teirre,
participa ao movimento de levantar ou
abaixar, caracterizados pelo fato que
terminal de um' meio de arrasto (17)
que se acho no interior do mastro, é
ligado, mediante uma conexão rápida
(15), com a roldana de aperto (14) do
cabo (12), o qual, o via roldanas (13)
de um corpo de carga separado (27),
é firmado com os terminais nos contrafortes (8 ou 9 alternativamente).
Total de 11 pontos
mn••n••nnes

TERMO N9 120.975
8 de julho de 1960
Requerente: C. A. V. Limited — I

&terra.
Titulo: Filtros para liquidos. —.Pri-

vilégio de Invenção.
1° — Um filtro para liquidos, caracterizado pelo fato de compreender um
estojo &o e um elemento filtrante localizado dentro do referido estojo, dito estojo tendo uma porção base que é provida com uma ponta de tubo projetando-se para fora do estojo, dita pontale
tubo tendo uma perfuração através da
qual liquido pode passar para o interior do estojo, a mencionada porção
base sendo provida cora uma ou mais
aberturas junto à mencionada ponta de
tubo e esta ponta de tubo sendo provida
com uma rosca externa sôbre a qual
está montada uma porca, a citada abertura ou cada uma das citadas aberturas sendo fechada, em sua extreznidde
externa, pela face interna da porca ou
por um •elemento de vedação disposto
entre a porca e a porção base, a disposição seudo de tal ordem que o filtro é adaptado para ser usado em uma
posição na qual a ponta de tubo estende-se para- baixo, de modo que a porca
pode ser deslocada para fora e deste
modo permite drenar um contaminante
contido no estojo.
Total de -4 pontos.
•nn••••nn11
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TRAMO No 121.16$
.

12 de julho de 1960

Requerente: C. A. V. United — to
glaterra. ,
•
Titulo: Bombas de combustível liquIr
do para motores de combustão interna,
— Privilégio de invenção.
19 — Uma bomba de combustível 11,
quido do tipo' especificado comprem.
deado em combinação um cilindro que
numa extremidade se encontra em co,
municação com a bomba injetora duraa.
te o -curso de injeção do mesmo, um
pistão no ellindro, o dito pistilo sende
recuâvel da dita extremidade do cílio.
dro pela ação do combustivel fornecido
ao cilindro pela bomba injetora, um ba,
tente relativamente fixo para limitar g
deslocamento, do pistão no sentido da
seu recuo da dita extremidade do cilia.
dro, dispositivos impelindo o pistão no
sentido da dita extremidade do cilindre%
um vertedouro que-é pôsto em comunt•
cação com a dita extremidade do cílio.
dro após cada curso injetor da bomba
injetora, e dispositivos ajustáveis para
fecharem o dito vertedouro numa posição predeterminada do pistão no cilindro.
Total de 7 pontos.
...,rtMO N9 121.16)
12 de julho de 1960
Requerente: C. A. V. Limited — In.
glaterra.
Titulo: Bombas de combustível
do para motores de combustão interna
— Privilégio de invenção.
19 — Uma bomba de eombustivel liquido para um motor de _combustão Interna e do tipo especificado compreendendo uma carcaça tendo uma cavidadecilindrica, um distribuidor rotativo e
axialmente desbravei de forma cilíndrica contido na dita cavidade, unia bomba injetora formada sôbre, ou ligada
com uma extremidade do distribuida
e operável durante a rotação do distri.
buidor. passagens no distribuidor para
ligarem a bomba com urna abertura de
admissão e aberturas de descarga for.
medas na carcaça e- dispositivos pelo&
quais o ajuste social do distribuidor com
trolará a quantidade de combustível for.
necido pela bomba as ditas abertura*
de descarga.
Toatl de 7 pontos.
•
TER1V10 I\I° 121.17(

•

12 de julho de 1960

Preço Cr$ 80.00

Requerente: C. A. V. Limited -- In-

glaterra.

VENDA:
Seção (Ir Vendas;
Av Rodrigues Alves /
AnNteta 1: — tVlin/qtério
.1a Fe-renda
Atende-se • pedidos orlo
Serinço de Reeminetter,
nn••?......n•••••• ••nn••n• n •• ...--•••n•n••n11 .

•n••• •

Titulo: Processo e dispositivo para
dar partida a um motor de combustão
Interna.. — Privilégio de invenção.
— Um processo para emprigo no
dar partida a um motor de combustão.
interna frio que consiste do fornecer a
tubulação de entrada de combustível ou
ar de motor, numa posição ou posições
adjacentes ao cilindro ou cilindros do
motor, taa ;ato ou jatos de combustIve/
liquido stin..ratnwthlo e gaseificado.
Total de 8 pontos.
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MARCAS DEPOSITADAS-1
1
Publicação feita de acórdo cora o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Use prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Jiacional da Propriedade Industrial aqueles qie se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termos os. 650.558 e 650.559, de
13-7-64
Fábrica Rey de Fios e Barbantes Ltda.
São Paulo

PRORRóuçn
Ind. %fali lei ra •
Classe 31
Tendas, lonas, cordoalha e barbantes
Classe 22
Fios para tecelagem linhas para costura
e bordados
—
Termo n. 650.561, de 13-7-64 •
Tra9sportes Rodo Nacional Ltda.
São Paulo

"RODO NACIONAL
Classe 50
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias. papel de correspondência ,e
recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veiculos, bilhetes impressos
Termo n.° 650.562. de 13-7-64
Confecções Fre& Ltda.
São Paulo

#FRÓES
télD. BRASILEIRA
C.I.;sse 36

Para distinguir. Artigos de vestuános
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais alparcatas. anáguas, blusas 'n
botas, botinas, blusões, boinas, batia
douras, bonés, capacetes. cartolas, cara
puças. casaçao, soletes. capas, chales
cachecols, calcadt,l, chapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças. "rainisas, camisolas, camisetas.
cucas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
raias, casacos, chinelos, dcininós, echar.
pes fantasias, fardas para militares, coleq . als. fraldas, galochas, gravatas, gor.
ros jogos de angarie, jaquetas, lacites
luvas, ligas, lenços. mantéis, melas.
maiôs, mantas. mandrião. manilhas. paletós. palas. penhoar, pulover. pelerinas,
palmas, ponches. polainas. Miasmas. pu.
nhos. perneiras. quinionos. regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios saídas de banho, sandálias.
susteres. shorts. sungas. stolas ou slacks.
tuler, toucas. tu-banes. ternos, urn
Formes e vestidos

'ooscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau, carnes; chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, can.
gica, coalhada, castanha, cebola. condimentos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fr'.z.
tas, espinafre, essências alimentares, em.
padas. ervilhas. ....sxovas. extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fé.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijão
f.gos, frios, frutas secas naturais exristslizadas: gricose. goma de mascar, goe
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herse
mate, hortaliças, lagostas, línguas. , latir
condensado, leite na pó, legumes em
conserva, lentilhas, lingulça,.louro. mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga
ráargarina, marmelada, macarrão. massa 'de tomate, mel e melado, mate. mas
sas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, no.
zea, óleos comestíveis, ostras, 0VdS.
pães. piaos, prlinés. pimenta, pós para
pudins. picldes, peixes, presuntos, patês. petit-pois pstilhas, pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
senduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.9 650.564, de 13-7-64
A'acyr Martins Costa
São Paulo

1

ESTRELA
DO LAR
IRD. BRASILEIRA
Classe 46
*Para distinguir água de-lavadeira
Termo a.° 650.565, de 13-7-64
Vitorio Bassi
São Parlo

Numa RT
Ind.. Brasi ei r a

(asse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
? roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alparcatas. anáguas. blusas.
Sotas botinas. blusões boinas babadouros. bonés. capacetes. cartolas, cara.
ouças, casacão coletes. capas. chales.
cacrecols, calçados. chapéus, cintos.
(NO. BRASILEIRA
cintas combinações corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calCli.u.se
:a .. camisas. camisolas, camisetas
h. ,tra s. aletria.'a:ho asparg
açácat alimentos paar animais, amid,.. cuecas. ceroulas, colarinhos cueiros
• ndoas, ameixas, • amendoim. araruta. saias casacos, chinelos, dominós. echararroz, -atum, aveia, avelãs, azeite, azei- pes. 4antas.a.s, fardas para militares co.
Tèrrno n. 9 650.563, de 13-7-64
Bar Lanches Everest Lida
São Paulo

'EVEREST

Têmoo n.° 650.572, de 15-7-ai
'Panificadora Ideal Limitada
ros, jogos de /ingeris. jaquetas. leques.
São Paulo
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paluvas ligas, lenços, mantas meias
tetós, palas, penhoar. pulover pelerinas
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu'Ind. ?asneira
nhos. perne.ras, quimonos, regalos,
Classe 41
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Biscoitos, doces,. pães e roscas
suspenséntos. saidas de banho sandálias
susteres. shorts. sullgas, tolas, ou aboles.
Termo a.° 650.573, de 13-744
tater. toucas, turbantes, ternos. uniformes Indústria de Biscoitos Gopouva Ltda.
•
e vestidos
São Paulo

tunas, banha, bacalhau, batatas, balas legiais, fraldas, galochas, gravatas gor.

Termo n.° 650.56, de 13-7-64
Cominpa — Comércio e Indústria de
Parafusos e Porcas Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira
Casse 11
Porcas e parafusos
Termo n.9 650.567. de 13-7-64
jankief Zylberkan, Abram •11berkan e
Jaime Zatz
São Paulo
Classe 41
Biscoitos e bolachas

BRE
Classes! 16 e 33
Titulo
Termo n.° 650.568, de 13-744
Lojas Novel S. A. Comercial e
Importadora
São Paulo

N O V 3 I,
Ind. Brasileira

Termo n.9 650.574, de 13-7-64
Indústria e Comércio de Condutorel
Elétricos "Santa Lúcia" Ltda.
•

São Paulo

eArrá
Ind Crasileila
Classe
Para distinguir: Condutores elétrico*

C asNe 8
Para distinglin Aparelhos de rádio, televisores, refrigeradores, liquidificadores, aspiradores de pó. ventiladores e
garrafas térmicas

Termo n.° 650.575, de 13 -7 -64
Açougue Alves Ltda,
São Paulo

Classe 8
Esta marca assinalará e distinguirá: apa.
re'hos medidores para fins industriais

SIO PATIL0-$.41Y2 09
Ind. .brasileira

I

8r aeil

ncl.n
. 13 S
eira"Termo n. 650. 569; de 13-7-64
Classs
41
Tec-Med Comércio, Itniiortação e Engenharia Técnica de Medição Ltda. Para distinguir: Carnes verde em geral
São Paulo
Termo n.9 650.576. de 13-7" s..
Companhia "São Paulo-Santos" — Cts
dito. Financiamento e Investimentos
iNCTIZED •
São Paulo
Ina. .15rasi1 eirt

Classe .50
Termo n.9 650.570. de 13 -7 - 64
Decorações Ltda. Para dirtinguir: O timbre de todos
seus impressos comerciais
14051 LAR
Termo n.• 650.577, de 13-7-44
Ind. Brasileira
Tebac Bar Ltda,
Sn Paulo
Classe 34
Cortinas e tapetes •

A Mohr flifivve :s

lndíTgeileiir

Termo n.9 650.571, de 13-7-64
Eden Bar Limitada
São Paulo

Ind. BraBi1ta'
Classe 41
Refeições ligeiras

-

to.

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperld
VOS. ais, atter, brandy, conhaque. cet
vejas feniet. genebra, gii, kumel, fica'
res. nectar, punch, pimpermint,
sucos de fxutas em álcool, vklios, Ir&
muth. vinhos espumastes. vinhos qtá
nados, whi*Y
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I Termo n.° 650:578, de 13-7-64
Saciedade Contábil "Oswalde Cruz"
S/C
São Paulo
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Têm» a. 650.582, de 13-7-64
Cerealista D. N. C. Ltda.
São Paulo

Termo e, 650.587, de 13-7-64
Roberto Protazio de Moura
São Paulo

sturno

Ind.. Branil cita
I'retzkx/sHgfra

Novembro 6e 1964

Têm° -n. 650.591, de 13-7-64
Kali-Kali Confecções de Roupas Ltda.
São Paulo

Inar-B"rZneira'r
Classe 36
13.na distinguir: Artigos de vestuários

Classe 50
Para distinguis impressos em geral de
Classe 41
quota 4 participaçãu para aquisição de
Classe 50 '
Para distinguir: cereais de todas as
automóveis •
•
Para distinguir: O timbre de todos os espécies, notadamente: café e milho
seus impressos comerciais
Termo n. 650.588. de 13-7-64
Terno n. 650.583. de 13-7-64
Companhia Paulista de .Máquinas e
Termo n.* 650.579. de 13-7-64
Açougue Espe-ança Ltda.
Equipamentos
' Soceedade Contábil "Oswa!do Cruze
São Paulo
São Paulo
S/C
São Paulo
• ESPBRANg.N.

PRAT.ASA,_
Ind. ..3ranlieuta.

-

IndNiRtelx,

Ind. 3ranUe1ra

Classe
Para distinguir: Máquwas e partes de
Classe 111
Para distinguir: Carne verde em geral .máquinas para todos os fins industriais
Classe 50
Máquinas de rosquear: se eras mecane
Termo n. 650,584, de 13-7-64
Para distinguir: O timbre de todos os
cai, motores elétricos, aiternadores, ter.
Paulistinta — Indústria e Comércio de [ementas e placas para to-nos, geraseus impressos comerciais
Produtos Químicos Ltda.
dores plainas, máquinas de furar e' ceii.
de 13-7-64
ol 1. 0,
50.58
ip ;I:yê m
_
trate tornos mecânicos, prensas mac emSão
Paulo
Estruturas de Aluminio Ltda.
lia
cas. máquinas amassadeiras, misturado.
Sá° . Paulo
ras adaptados na tonstrução e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, curatos
e outros fins industriais. elevadora. máRAPP? quinas destempalhadoras, descascadoras
. Ind.. Brasileirii
Owl
ventiladoras, moinhos • para cereais,
Pé. ,,,,,
máquinas secadoras, trituradora& pulverizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
Classe 11
abrir chavetas. marteletes, ventiladores,
Para distinguir: Estruturas «e alurninio
azai:atores para forjas, bombas centrie outros metais, para usos em banheifugas, rotativas, de deslocamento e •
ros, porta-toalhas, oorta-cortinas, sue
portes para -divisões,. saboneteiras
pistão para todos os fins, mictes, caldeiras e turbinas, injetores pára calTermo n. 650.581. de 13-8-64
•
deiras, válvulas e transportadores -auSambar Mecânica e Caldeiraria Ltda.
Classe t
tomáticos de alta e • baixa pressão,
São Paula
Substancias e preparações quenicas usa-- prensas hidráulicas, martelos m e cânicos
das na agricultura- na horticultura na e máquinas %adoras, máquinas operaveterinária e para fins aanitárloa,
trizes, rotativas ou cortadoras para usi: • ER
saber: adubos, ácidos sanitários águas nar ferro, aço e bronze, máquinas para
Ind. raeti. eira
desinfetantes e para fins sanitários, Indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
apanha-mosca e insetos (de goma e encanatórias, espuladeiras.. torcedeiras,
Papel ou papelão). álcalis, bactericidas, meadeiras, rolos e roletes, brunidores
baraticidas, caérapaticidas cresse creio- para cercais, máquinas para fabricar
Classe 6
Rira distinguir: Máquinas C partes de talina:, creosoto. desodorantes. desinfe- papel e máquinas para !abricar papel e
máquinas para todos os fins industriais: tantes; defumadore& exterminadores de máquinas de impressão, dinamos e
Máquinas de rosquem.. serras mecâni- pragas e hervas daninhas, esterilizanreceptáculos
cas. motores elétricos alternadores. fer- tes, embrocações para animais enxertos.
farinhas
de
ossos.
fertilizantes,
fosramentas - e placas para tornos, geraTermo n. 650.589. de 13-7-64
dores, plainas. máquinas de fume e Cell fatas, formicidas. fumigantes fungiciRoberto Protazio de Moura
-trileonsmca.p ein- das. gli:ose para fim' veterinários. guaSão Paulo
cas máquinas amassadeiras, misturador no, herbicidas. inseticidas. .nsetifugos.
de. barro. máquina compressora máqui- larvicidas, microbicidas, medicamentos
nas adatadas na coptistrução e conser- para animais, aves e peixes. óleos deve-iça° de estradas. mineração, corte de sinfetantes -e veterinários, petróleos saIhdà
s b?I
ztrialtl.elre4
medeira. movimento de terra, carretes nitários e desinfetantes. papei fumegae, outros fins industriais. elevadora. má- teria. 'pós Inseticida:. parasincidaa. funC:asse 50
quinas desernpalhadoraa, descascadoras gicidas e desinfetalates. preparações e Para distinguir Impressos em gerai de
ensacadoras brunidoras, classificadoras produtos Inseticidas. fermicidas,
quota -de participação para aquisição
ventiladoras, moinhos para cereais. tarantas e veterinários, raticidas. reméde automóveis
máquinas secadoras. trituradora*. pul- dios para fins veterinários. sabões veteverizaapras, 'rasas. politrize& tranchas rinários e desinfetantes, sais para fins
T'rmo n. 650.590, de 13-7-64
• tsouras mecânicas. tupi" máquinas de agricolai. Norticulas. sanitários e veteIndústria Testi] Sacai LCtda.
abri: chavetas, marteletes ventiladora& rinários, sulfatos, superfosfatos. vacinas
São Paula
exaustores para forjas, bombos centrí- para aves e animais, venenos contra
fugas, rotativas. de deslocamento e- a
Insetos, animais e herva daninhas
pistão para todos os fina atletas, calTermo n. 650.586,. de 13-7-64
deiras e turbinas, injetores para calInênVea-tileira
Roberto Protazio de Moura
deiras. válvulas e transportadores auClasse 23
%ão
Paulo
tomáticos de alta e beexa preseão.
Para distinguir: Tecidos em verme teprensas hidráulicas. martelos MCCAniC08
cidos para confecções em geral, para
e máquinas iimadoras. máquinas operatapeçarias e para' artigor de =ma e
trizes, rotativas ou cortadoras para usimesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim,
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
In
d!ligigT£ e ira
caro& casemiras. fazendas e teedos de
Indústrias de tecidos. teares, urdideiras,
lã em peças. juta. ¡mele linho nylon,
thcanatória& espuladeiras, torcedeiras.
Glasse 50
Meadelesta. rolos e roletas, brunidonts
paco-Paco, percaline, rami, rayoz seda
para cereais.' máquinas para fabricar Para ,distinguir impressos em geral de natural, tecidos plásticos, tecidos impapel e máquinas de Impressão. dinamow quota de participação para aquisição permeabilizantes e tecidos de pano couro
e receptikedos
de automóveis
e vestidos
Á.

e roupas teitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas,. botinas, blusões, boinas, babadourose bonés, capacetes, cartolas, carapacas. casação, coletes, capas. chales,
caehecols, calçados, chapéus, cintos
cintas; combinações, carplahos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominó& acharpes, fantasias, fardas para militares. ima
!agrai& fraldas, galochas. -gravatas, go,.
rem jogos de lingerie„ jaquetas, 'aguda
luras, ligas, lenços, mantem, melas,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, • penhoar, pulover, palatinas,peugas, ponches, polainas, pijamas, pu..
abo& perneiras, quenonos, regalos.
robe de chambre, roupão, , sobretudos,
suspensórios, saidas de Unho, sandálias,
sneteres, shorts, sungas, atolas ou siada.
Udu., toucas. turbantes, ternos: uni.
formes e vestidos
Termo n. 650.592, de 13-7-64
Carlos Brancante
São Paulo

Ind. J.,rabileira
Classe 48
ara distinguir: Perfumes, essências, ex..,
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e' tônicos para na
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage", depilados, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para 'os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pee
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pente s, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cilios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta-Ajaule
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolorir unhas, cibos e pintas ou sinais artificiais. óleos para h pele
Termo n. 650 593, de 13-7-64
Norberto Rigotti
`;'io Paulo

REaLISTA

Ind.. f3rasi1elça

Claçke 8
Binóculos, lentes, monóculo, projetores
de imagens e visores estereoscópicos

Varino n. 650.594. de 13-7-64
Bar Salada do Balem Ltda.
São Paulo-

SALADA DO BBIal
Ind. Brasileira
• Classe 41
Café liquido. croquetes. .empadas, taxa.
reis. pizzas 'e tortas
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Termo n. 650.595. de 13-7-64
Carpintaria Floreia Ltda.
São Paulo

7,IOREL1
BraeileiraÀ
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, galantes, balaustres, blcs.
aos de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibro& caixilhos; colunas;
Chapas para coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas, estuque. emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas Metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilho', lamaris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asMitico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento é cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de ci. mento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas anti.
rcidos para uso nas construções, parqueias, portas, poitões, pisos, soleiras,
para Partas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós
Termo a. 650.596, de 13-7-64
Carpintaria Piorara Ltda.
São Paulo

'CARPINTARIA
IPIORBLA IRDA.•
_ Nome
cccaercial
•
Termo a. 650.597, de 13-7-64
ju'io Cabral Videira
São Paulo

•ARISTOCRAT
Ind. Brasileirá • e
Classe 48
Para distinguir: Perimes, essências. ex.
tratos agua de colónia, água de touca.
dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, agua
para barba, loções e tonicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gprdurosos e pomadas para limpeza da pe,
te e "maquilage", depdlarios, desodo.
rantes. vinagre aromático. , pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e - olhos, carmim para
o costa e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes.. dentifricios em Pó,
Pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfc
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e calos, rum de louro, saquinho perfumado. preparados cai pó, pasta, aqui.
do e tijolos ara o tratamento daa unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
auricular; glicerina perfumada para os
cabelos e preparados Para dseciato.
rir unhas, ditos e pintas ou sinais arti
Selai& óleos para a pele

^

• Termo n. 650.598, de 13-7-64

cuecas, cerou.:_, colarinhos, cueiros,

Padaria e Confeitaria Pior de Santana saias, casacos, ctdnelos, dominós, achar.pes. fantasias, fardas para militares, aoLtda.
legisla, fraldas, galochas, gravataa, porSio Paulo
soa, jogos de ingeri& jaquetas, laques.
luvas, ligas, lenços, mantos, meias
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós, palas. penhoar, puloaer, pelerinas.
pcugas, ponches, polainas, pijamas. pa.
Classe 41
ahos, perneiras, quanouos. regalos.
Pães, biscoitos, bolachas, bolos e Naus robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Termo n. 650.599, de 13-7-64
shorts, sungas, golas ou slaelcs,
Representação Industrial "Vale Ouro" sueteres,
tuier, toucas. turbantes, ternos, uniLtda. formes e vestidos
Silo Paulo
Termo a. 650.603 de 13-7-64
Vacplast Embalagens e Plásticos Lt3a.
São Paulo
1 VALE OURO
Classe 2

Substâncias e preparações quimicas Usadas na agricultura, na horticultura. ale

rtná7l 3kel elr a

Novembro de 1964 4193
nano n. 650.605, de 13-7-64
Malharia Iguana Ltda.
São Paulo
14:-11111D

zraulleirai

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, biNa
douro& bonés, capacetes, cartolas, cara
ouças. CaSCÇãO, coletes, capas, &aia,
cachecol*, calçados, chapéus, eine%
cintas, combinações. carpinhos, calças,
de senhoras e de cria , -as, calções, cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
- cuecas, ceroulas, 'colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominas, acharI Pese fantasias, fardas para mibtare3.
.egials, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeri& Jaquetas, baque&
luvas, ligas, lenços, mantos, meias,
maltas, mantas, mandrião, mantlbas,:pap
ktos, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pua
alio., perneiras, aulmonos, regalos,

veterinária e para fins sanitário*, a
Classe 28
saber: adubos, ácidos sanitárias., águas Para distinguir: Artefatos de material
desinfetantes e para fins sanitários, plástico e de nylon: Recipientes tabriapanha-mosca e insetos (de goma e .cados de material plástico, revestimen
papel ou papelão). álcalis. bactericidas, tos confeccionados de substâncias anibaraticidas, carraP atialdlia• cresol- CN" mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
Mana, creosoto. desodorantes, desinfe- armações para óçulos, bules. bandejas.
tantes, detur p adores. .extetrainadores de bases para teleones, baldes, bacias, bol- robe de chambre. roupão, sobretudon
pragas e bervas daninhas. ateriliatin- sas, caixas, carteiras chapas, cabos suspensórios, saldas de banho, sandálias,
tes. embrocaçõei para animais, enata- para ferramentas e utensillos. cruzetas surrares, aborta, sungas, atolas ou alada.
tos. farinhas de ossos, fertilizantes fos- caixas para acondicionamento de ali miar, toucas,
tuebantea. CM" unia
fatas, formicidas, futnigantes, fungici- mentos, caixas de material plástico para
formes vestidos
das, glicose para fins veterinários. gua. baterias, coadores. coos, canecas, co
tao. herbicidas. inseticidas. Ansetitugos, leres, conchas, cestas para pão, ceat.
Tarmo n. 650.606, de 13444
larvicidas, microbicidas, medicamentos abas capas para álbuns e para bveos
Malharia Iguana Ltda.
para animais, aves e peixes óleos de cálices, cestos, castiçais para velas
São Paulo
siafetantea e veterinários. petróleos sa• caixas para guarda de objetos i.rtit
unários e desinfetantes, papel fumega •clios, coadores para chá, descanso para
tório, pós inseticidas. parasiticidas. fun, pratos, copos e copinhoa de plástarc
. I atrANi
gicidas, e desinfetantes, preparações e para sorvetes, caixinhas de plástico
Ind. Brasileiral
produtos inseticidas, fermicidas. desta- para sorvetes. colherinhas. pastilhas
Classe 36
/ermitas e veterinários. raticidas, reme. garfinhos de plástico éara sorvetes, foi.
dios para fins veterinários. sabões vete- minhas de plástico para sorvetes, digi. os Para distinguir: Artigos de vestuário*
rinários e desinfetantes. laia para fins embreagens , de material plasdco emba- e roupas feitas em geral: Agasalhos,
agnada& bortienlas. sanitários e vete lagarta de material plástico para sorve- aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
rinário& sulfatos, superfosistos. vacina tes estojos para objetoS, espumas de botas, botina& blusões, boinas, babaPara aves e animais. venenos Contra aviem esteiras, enfeites para automó- louros, bonés, capacetes, cartolas, carainsetos, animais e herva daninhas
veis, massas ano-ruidos. escoadore.s de puças, caução, coletes, capas. elude&
casacos, chinelos. dominó., achar.
pratos, funis, formas para doces. fitas saias,
paz.
Térrno n. 650.600, de 13-7-64
fantasias,
fardas para militares, ca
isolantes, times, lias de celulose. fechos
Pinturas Carvoni Ltda.
cachecol&
calçados,
chapéus, cintos,
para bolsas, facas, guarnições, guarni- cintas.
São Paulo
combinações. ~pinhos, calças,
ções para chupetas e mamadeiras. guar- de senhoras e de crianças, calções, calnições para porta-blocos, guarnições ças camisas, camisolas,
camisetas,.
para hquiditicadores e para batedeiras cuecas, ceroulas, colarinhos,
CUIM
de frutas e legumes. guarniOes de Ma- legais. fraldas, galochas, gravatas,
Ms?114eila
g
gorterial plástico para ctenstlios e °Netos ros jogos de lingerte. jaquetasó latmis,
Classe 1
guarnições para bolaas, garfos, galerias luvas, ligas, lenços, manhãs, meia,,
para cortinas, jareck Laminados. Os. maiôs. mantas, mandrião, manilhas. paArtigos da classe
Ocos, lancheiras. mantegueiras, malas. letós. palas, penboar, puiover, pelerinas,
Térmo n. 650.601. de 13-7-64
orinóis, pendedores de roupas, puxado- peugas, ponches, polainas, pllaniall, pu.
Birimbau Bar Ltda.
rea para móveis, pires, pratos, palitei- altos. perneiras, quhnonos, regalos,
São Paulo
ros. pás de cozinha, pedras pomes, arti- robe de chambre, roupão, sobretudos,
gos. protetoes para documentok, pu- suspensórios, atidas de bag sandálias,
a
ZIRITGIU
xadores de água uara uso domestico sucuru, aborta, sungas, atolas ou alagam,
Ind. Brasileira
gas, travessas, tipos le material P lás tufar, toucas, turbantes, ternos, uni-tico,sal qunhovasilformes e vestidos
mes para acondicionamento, vasos, atClasse 41
Térmo n. 650.607, de 13-7-64
Lanches de queijo, salame, mortadela, earas, colas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para botracha, para Casa 1.100 Materiais de Construção
presunto, salsicha e churrascos
cortume& para -marciaeiros, para sapaLtda.
Térsno n. 650.602, de 13-7-64
teiros, para vidros, pasta adesiva para
São Paulo
Confecções White Star Ltda.
correias, pasta e pedras para afiar
São Paulo
rebolos, adesivos para taco*, adesivos
4
Para ladrilros e adesivos para azulejos.
e lia;
I nd):
WITE
anéis, carretéis par tecelagem e guarInd. Brasileira
nições de material plástico para indúsClasse 16
tria geral de plásticos
Pa? a distinguir: Materiais para construClasse 36
ções e decorações: Argamassas, arglIa,
'Térmo n. 650.604, de 13-744
Para distinguir: Artigos de vestuário Heliótica Comércio e Representações areia, azulejos, patentes, balaustres, blor mupas feitas em geral: Alasallaaa
cos de cimento, bloros para pavimentaLtda.
aventais. alparcatas. anáguas blusas
ção. calhas, cimento, cal, cré, chapas
São Paul.
botas. 'botinas. blusões, boinas baba
isolares, caibros, caixilhos; colunas:
loiros. bonés. capacetes, cartolas cara
chnpas para coberturas, caixas agua.
Irsz4ciriç41
puças, casação. coletes. capas chales
caixa* para coberturas, caixas dágua,
Indk Zore.zi:Leira
cachecols, calçados. 'chapéus cintos
caixas de descarga para afixos, edificacintas. combinações. carpinhos. calças
ções premoldadas, estuque, emulsoo de
Classe 50
de senhoras e de crianças. calções cal
base asfáltico, estacas, esquadrias, afim.
Impressos
•
çaa, camisas, camisolas, camisetas.
turas metálicas ama constrições, nome-

•
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Ao de maial, ladrilhos, lambris, luvas
Têrmo n.o 650.614, de 13-7-1964
7..anottr IS Matam° Ltda.
or junção, lages, lageotas, material isorit) i'auto
bade contra frio e calor, manilhas, masisso para revestimentos de paredes,
TECNICA
deiras para construções, mosaicos, proVOWAsno
dutos de base asSáltico,''produtos para
C.:lasse 33
tornar impermeabilizantes as argamasTitulo
gcs de cimento e cal, hidráulica, pedraquão, produtos betuminosos, impermeaTermo
n
.
°
650.615,
de 13-7-1964
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas Representações Rone de Cereais Ltda.
São Paulo
construções, persianas, placas para paVímentação, aças ornamentais de eia
atento eu gesso ara tetos e paredes,
• RONE
Brasileir
papel para forrar casas, massas antixeldos para uso nas construções, pal.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
Classe 41
para portas, tijolos tubos de concreto, Arrob, alho, batata, cebola, féculas,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanfeijão, fubá farinhas e milhoi
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Têrmo n. 9 650.616 de 13-7-1964
varas
Confecções Radar Ltd.
Térrea n. 650.609, de 13-7-64
São Paulo
La nches Novo Cinemar Ltda.
n RADAli
São Paulo

Ind. Brasileira

• govo CINENAR
Indo Brasileira
Classe 41
Lanches de queijo, salame, mortadela,
salsicha, presunto e churrascos .

a

Class:. 50
• Impressos
Têrmo n, 9 650.617, de 13-7-1964
Escritório Comercial e Nobiliário
Albatroz S/C.
São Paulo

Têrmo a. 656. 610. de 13-7-64
Confecções Abbuci Ltda.
São Paulo
.c2911=111•1111111~11

ritTLLI Glr+ILY

Brasileil,

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, a sa•
ber: brocados, casimiras, gaze ci .: algodão em peças, pano couro, tecidos piá 'ticos em peças, tec.dos de algodão, de
Islã, de linho, de cânhamo, de juta, seda
natural ou raio% tecidos de elásticos,
de vidro, de viscose, tule
Têrcao a, 650.611, de 13-7-64
Durval Alves de Araujo
São Paulo

MRA
In ü. brasileira
Classe 41
Arroz
irmo n. 650.612, de 13 -7- 64
Tratorcana Sociedade de Tratores
Para Cana Ltda.
•
São Paulo

TRAT
,ORUNA
Ind. Brasileira
Classe 7
Tratores

Ind .Brasileira
Classe 16
Para cl stinguir: Materiais para constru.
;,ses e decorações: Argamassas, argila
a , eis, azulejos batentes. balaustres. blo.
:os de cimento. blo:os ara pavimenta
cão. calhas ,arnento, cal. cré, chapas
isolantes. eaibros, caixilhos, colunas
chapas aara coberturas caixas dãgua
caixas para cebertuas. caixas dãgua,
ca xas de descarga para etixos, edifica
cões remoldadas. estucieu; emulsão de
base- asfaltico estacas. -esquadrias estru
'.iras metálicas pára ' construções. !ameias d. metal, ladrilhos, lambris.. luvas
de função lages, Ingratas, material isolante contra frio e calor, manilhas, mas is par revestirricatos de paredes, madeiras para construções. mosal ,:os, pro.
lutos de base asf4lt co produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasias de cimento e cal, hidráulica, pedra.
ilizantes. líquidos ou sob outras formas
aara revestimentos e outros como nas
construções, pers.anas. placas para pavimentação, peças ornamentais de ci:nento ou gesso para tetos, e paredes,
papel para forrar rasas, massas andruidoa para uso nas construções, parquotas portas,
portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrõs

Tãrmo rho 650.613, de 13-74964
I ASCuto de Serviço Nossa- S .ed.)" da
Penha Ltda.
São Paulo

nino n° 650.618, de 13-7-1964
Eag•iterrio Comercial e Imobiliário
Albatroz S/C.
•
São Paulo •

Çlasse 50
impressos

Classe 33
Titulo

Novembro de 1964

Têrmo n.0 650.619, de 13-7-1964'
Escritório Comercial e 'mobiliado
Albatroz S/C.
São Paulo
escaldam comiaciAt E

Tónao
650.625, de 13-7-1964
rintatania — Comércio • Indústria dt
Olos Esmaltados S.A.
Sio Paulo

usosaikno

13211.-iSMASA
INDÚSTRIA IRASÚ.EIRA

Nome Comercial
Termo n.°° 650.620, de 13-7-1964
Moreno & C.ia. Ltda
São Paulo

Ni RE

Classe 8
Cabos e condutores elétricos
Têrrno n.° 650.626, de 13-7-1964
Tecnomont Sociedade Técnica de Moatape'"
Representação Industrial Ltda.
São Paulo

1ND0STRIA CRASILENLI

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, .gatentes. balaustres, blocos de ciraento, blorus para pavimentação, calhas. cimento, cal, cré, rhaoas
isnlattes, caibros, caixilhost toluaas:
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque, emu/soct de
base asfáltico. estacas, esquadrias, zstruturas metálicas para construções, lamelas de me:al. ladrilhos, lambris, luvas
de junção. Ines, lageotas, material 150ante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de- paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos d. base as iiltico, produtos para
tornar inipermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, pi,,dutos betuminosos, impermeabilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pavimentação, eças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
-papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas. portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tar eis, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrós

Classe 33
Montagens industriais em 'geral, monta.
gem de tubulação de máquinas, de apa
relhos elétricos, de instrumentos de pre
cisão e de medição, de painéis,
assistência técnica
.
Termo n.• 650.627, de 13-7-1964
Chocolates Dizioli S.A.
São Paulo

BIRIMBIU
- Indústria Breall ai DO

Classe 41
•
Alcachofras. aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais. with.
améndoas. ameixas, amendoim. araruta.
a=roz, atum. aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau. batatas. balas.
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha
café etn p6 e em grão. camarão. canela,
em pau e em á, cacau, carnes ca.
caramelos, chocolates, conleitos, cravo,
cereais. cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas. ~atm coalhada, castanha, cebola, condiTermos ns. 650.621 a 650.623, de mentos para alimentos. colorantes
13-7-1964
chouriços. dendê. doces, doces de fru
Comércio e Indústria Repair Diesel tas, espinafre: essências alimentares, emSão Paulo
padas. ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias. favas, féculas, flocos, tareio, fermentos, feijan.
figos, frios, frutas sêcas naturais e crisREUIR DIESEL
talizadas; gricose. goma de mascar, gorInd. Brasileira
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, herva doce. herve
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes condensado, leite eat p45, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, nasClasse 20
sas alimentidas, mariscos, manteiga
Petrechos navais e aeronáuticos
margarina, marmelada, macarrão, masClasse. 21
Veículos e suas partes integrantes sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda, mortadela, nós moscada, aoTêrmo n. • 650.624, de 13-7-1961
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
Poempra — Empreendimentos C
pPes. piaos.. prlinés, pimenta, pós Para
Administração S.C. Ltda .
pudins, nickles, peixes, presuntos, paSão Paulo
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas vara anipownkmais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
EINIPREENuuz1V0,3
sanduiches. salsichas, salames, sopas enE ADMINISTRÂÇAOlatadas, sorvetes. sucos de tomates e da
S.C. IEDA,
frutas: torradas, tapioca, -tâmaras, talha_
trentoçOs; tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre
Nome Comercial
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prit pr . * •itatu
sachadeiras, semeadeiras, secadeirj a manivela, eixos de tranorstssao, angra expiara .,ao de siatca l a
secadores de terra, tosadores de gra- nagens. emprenag am de paralus soem cnbas)r ,es hotéis e dive rsa,' hospital,
ma, tratores agrícolas. válvulas para fim, litros parai anpeza do ar de reta. e 3á de calda maternidade. serviçoi de
geração, filtros de pressão, freios, has. sorÕ; ri siaria compra e yen ta, expanmáquinas agricolas
Classe 8
tes, mamem de alumagem motores de. são de ir, ;-ennas e chácaras explorsaçan'
Instalações elétricas e artigos elétricos avião, matares de bicicletas, motores d, de faze:, .itios e chilrar,. cookta•
ILARTELCi TARZEsi
e aparelhos eletrônicos para veiculos: correntes alternadas. -motores de coe ien • cio .ega r.us contra incèn ,lio.. *aIndCwtria 3ra41eiro
Acumuladores, antenas, baterias, bobi- Mutilo, motores de combustão fixos mo. lentes :1€ SSOMS acide, ws no ti-abs./1k,-.
nas, businas chaves elétricas, chaves toras de 'combustão movem, motores seguros de r t. seguroa.de lu Jarina s.
automáticas, comutadores crassis, criar- Diessel, mores de dois tempos, maca segaras a a -oars a em cini , » culatra
Classe li
de ficielaiada , seggros
es para automóveis, dínamos, conden- amuos de transmissão. mecan smos
Martelos em geral
sadores, faróis, faroletes, filtros para transmissão de tono motores de quatro da remi asacaadade -i r ai. de respons:rbilidmie dt carwusta. segur ,s e :coins.
• Termos as. 650.629 a 650.633, de motores, fios ara eletricidade e fios ter- tempos, motores de emenda, motores a Matas, zecuros contra lucro. cnshates,
ra, holofotes para automóveis, interrup- gas. motores oscilantes, motores a pe
13-7-1964
c. ntra oaralização Oe.n
Simca do B.asil — Sociedade Anônima tores, isoladores, limpadores de para- tróleo, motores taramos motores a vs seguros
, nve:c ni?istos, pesquisas de mer.;1:40,
Industrial de Motores, Caminhões e • brisas, luzes, trazeiras para veiculas, por, placas de emõreade
m, polias. ro
lâmpadas, lante•-nas pilhas secas, pai- lamentos de es'aaas. rodas para corren- curso de .crt'a e prcopecçãe de marAutomóveis
•
cazas, turas de amostras. caro .içã ) e
néis
de
carro,
rádios,
ralais,
refletores,
tes. rodas "dentadas, reguladores- velam c,n;curso d ir--idas, análises rks praduMinas Gerais
sinaleilos, sereia& soquetes, tomadas,
de ignição, velas de alumagem
tos prodasto, coacoarência coa;untara,
transformadores, terminais para batemera:alo e co. stastalar apreaaaaala em
rias,
válvulas,
velas
ara
filtros
Terma na 650.634, de 13-7-1964 • Icrtr.zt re,z,.a.-rios. Pesquisas de sues.
AUTOmMEROLDO,
• ,Clase li
Inter Amearcana de Publicidade S.A. cacto e de apiaião pública. oliaelaniene
Indústria Brasileira
;serragens e terramentaa i. ceda cape
São Paula
tu da narciaa de renda zonelelento e
:te cutelaria em gerar e outros artigo:
distri!741;çso. rrocioção dos prs.iutoi e
Ia matai não inch:idos em surras cias
métodos c_• livu gaçic aaa.antado
Liasse 21'
tate&
argolas.
armações
de
metal.
abriem forma da projeto com qr . ticos e
, Turo SOBRE TOICS
Para distinguir; Veiculas e suas partes
de 'aluas). Ce.ordeaaçãu f!o.; 'amena
Integrantes; Aros para bibicletas, auto- dores de latas, arrames lisos nu iarpa
OS
ESPORTES
intlaarataaais ti vendo), notiaação
móveis. auto-caminhões, aviões, amor ses: Alicates aldrava& arru •las. arre(aos . enar.icres arra y" dr °receosos,
tecedores, alavancas de câmbio, braços. dos, aparelhos de cisa e ca fé assadeicursos e. f rhulos aos emi uinul•wes
C1.1 Rse 32
breques, braços para veículos, bicicie• ras, açucareiros, brocas, bigornas. bai
at:avt. de rapaganda e parnoção de
• Revista esportiva
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- telas, bandeias, bacias baldes, bomba
veadas). Execução "(na fora'ação ,ou
nhonetes., carros ambulantes, caminhões aferes bules, colheres para pedreiros
em amam aut do airerna d. vendas.
carros. tratores. carros-berços. carros- camisas para cilindros e trilhos. cadea - Termo n.° 650.6,35. de 13.7-1964
S.A.
Plasecos
propagar.da. --roaloção de ve rias te.
tanques. carros-irrigadore s, _carros, car dos, correntes, calmem caixas de metal
5:10 P, !()
laçõe.s pablcat humana& ar sala exeroças, carocerias. chassis, chapas cir- -sara alões. colunas, chaves. cretnonei
CU,ba dos raia', s aresentad.a& N atende
culares para veiculo& ccbos de veiculas chaves de ara‘tisos conexões para eis
ainda, (au'as et venda re.:1:0 3 aa.
carrinhos para máquinas de escrever :anamentos, canos de metal, chaves ,ir
- PLAITINIL
Nicas e bem *2 as. ou *aja execução ," os
corrediços. para veiculas. direçâça desii- fenda, chaves inglesas, cabeções cio?.
projetam epreseriados. ateaste atlia,
gadeiras. estribos, escadas rolantes ele- cos. copos, cachepots. centro de mesa
lautas de venda, relações odbacas e nu•
vadores para passageiros a para carga, soqueteletras. - caixas para acondiciona
Lasse 33
engates para carros, eixos .de direção. mente; de alimentos. caldeirões. caçara Para distinguir: Imobilhlirta. boita. Sa- manas). Coaveraçaes nacionsa. ou re•
carnais, de asadadorea os re -et.
freios, fronteiras para Isca:Mot guidãe ;as, craleiras cafeteiras, dobradiças ião de . chá, salão de festas, instituto de res.
Exposição de produtos ia:, feiras
locomotivas, lanchas, motociclos, molas. rimadas esferas. engates, enfeites para beleza, manicure. pedicura. prateadas
motocicletas, niotocargas. moto furgões arreios, de metal para automóveis, es- • tinturas, ondulações permanente& tra- de amostras ea. ceais ou ets-sagetras,
manive:as, navios, ônibus, para-choques. tribos. formões. espumadeifas. foices tamentos da pele e mugens. tintura- estudos de naa as. timbres e ia pressas
geral. aspe-Lica/0a anlaca • reste.
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões. ferros para cortar capim. ferrolhos, ia ria. lavanderia, estamparia. peopostan- em
vados on com des 11.2 bre marodas para bicicletas, raios para bicicle- cita, facões frigideiras. cilindros pata da, cinema, teatro, suldios fotográficos cegada viam ~cursos rallabOzneas,
tas, reboques. radiadores para' veículos. 'aminação, ganam guarnições de me a cinematográficos, operações bancárisas televialunacks Cti
pela
ara
rodas para velculos, elas, trldic/es, ti- tal garfos. ganchos para quadros em geral, investimentos em geral, adad- distribuição de rianioa sniatansa
decora.aes de
rantes para veiculas vagões, velocipe- gramo& para emendas de correias, limas nistração, seguros, loteameutos. finan- km alarmes . cambaia:trama
yen.
dea, varetas de controle do afogador e laminas, licoretros, latas de fixo. farras az:mentos. despachos junto tis repar- .a ao p. :t Ir-41U.; ia
reeraõos, saacelerador. tróleis, troleibUs, varres de machadinhas. molas para portas de cor- tições, serviços contábeis, agência de ldes de tak.e., rata «-creio
miá.. de
carros, toletes para . carros
rer martelos marretas, matrmes, mar- turismo e venda de passagena, empre- baile zonie.taras. latte,t.t.. giz laia, ler.
sa
de
transporte,
Instalações
tecnicas
e
mita& navalhas. puas pás. picaretas
vt,os de Luiet :.ervfçc.,?, de fias' .1s udu
Classe 7
Pregos. picões. ponteiras, parafusos. industriais, oficinas mecânicas, garagem, de orada:nana:a are- de ar rei si s sado C
Máquinas e utensílios para serem usa- porcas. pratos. porta-gelo. porta-pao oficina mecânica para automóveis, es- ventilação, ant."" .não. ass1s0
médoo exclusivamente na agricultura e aorta-jóias paliteiros, panelas. casteloa tadia . de veiculas, misto de serviços com dico 'kap ;e o récn ea jur lica saa
horticultura a saber: arados, abridores roldanas, ralos para pias, regadores lubrificação. -lavagem, reparos. conter. prol ; F Slun P. is. 1:t .ionárlos a empregade suicos, adubadelras, ancinhos me- serras, serrotes- sachos. sacarrolhas. te- tos de veículos em geral, serviços de das em varal, si adas a arada s:, salde
cânitos e empilhadores combinados. souras, talhadeiras, torquezas. trilhos funi.aria, pinturas, írecauchutagern e ins- de pintura e escultura, estudos
e soaarrancadores mecânicos para agricul- trilhos para elevadores. tenazes. trava talações elétricas para veículos em ge, et dos soam e ,I.daa, administra.,
tura. batedeiras para cereais, bombas &ires telas de arame. tubos para nas ral e estamparia de roupas, de tecsdos
çao, instalações para agro-pecuária
paar adubar, ceifadeiras, caroideirsa sarnentos, trincos, trilhos para portas e de borracha, sorteias de tipogra fia e
eifados para arroz. charruas para agis
adastra.
estabelecimento
de
ensina
ser
Térzno n.° 650.636, de 13-7-1964
de correr, taças molas para pores.
cultura, cultivadores, debulhadoras
viços de decorações. emprisa 'Mar:dura Associação de Dirigentes Cristãos de
Classe
11
destocadores, desentegradores. esmaga
a conservadora de préd.os, ateava de
Emprèsa do Brasil-Acre — BR
dores para a agriaultura, escarrificado
:oatecções. clubes desportivos - so.ims
Classe
6
Sio Paulo
res, enchovadeiras, facas para máquie recreativos, hotel para hosafrinnsi
nas agrícolas, ferradeiras, gadanho& Para distinguir: Motores de qualquer es- barbearia, serviços de asistenda ,aadi
garras para arado, grades de discos pecie e suas partes a saber: acompla za. hospital e pronto socorro. estile 4- Assocmnio ms nalossTss
ou -dentes, Máquinas batedeiras para mentos ax.als, acomplamentos de rodas. =regulas vivos. exposição 4e moda I .D3 =PRESA
agricultura, máquinas inseticidas, má- livres, alavancas manobradoras de ene compra e venda de imóveis em era:
quinas vaporizadoras, máquinas de breagem, alMotadas para seixos, amare. administração predial. eriçenNaria, ter
mungir. máquinas niveladoras de terra. cedores de esferas para rolamentos, ar- capanagem. construções, urbanizaçlca
Clasae 33
máquinas perfuradoras para .a agricul: ticulações universais amortecedores hi pavimentação. arruamentos. 3 equiteruCom associação de dirigentes de
tura, máquinas de plantar. motochar- &adiem. aparelhos para reduzir o coo ra. projetos e planejamentos. paisaqlsempresas
ame máquinas regadeiras. maquinas de sumo de combustivel. aparelhos de ha nu construtora, cassino, incorporações
roçar, de semear, para sulfatar de brificação. bielas, bobinas para máqu • rádio emisaara e televisara (éttrismo
Termo n.° 650.837, de 13-7-1964
•
-arguir. de triturar, de esfarelar. terra, nas, braçadeiras de embreagem bombas coo, promoção de pasesiaa viagens, Associação de Dirigentes • Cristãos
de
nara irrigação, para matar fumigas e de combustível, bombas de essencia, bis' competições de tôda a espécie). cana
Empresa do Brasil-Acre — BR.
:nitros insetos, para burrifar e pulveri- chas. cabeças de cilindros,cadeiras de bro e serviços de arte. indu.strai grá.
Sio• Paulo
zar desinfetantes. 'para adubar para transmissão caixas de, embreagem. cai- fica. e estatistica, serviços de agraramagitar e espalhar palha. para colam' xas de munirão, do e xo. caixas de em. sara pesquisas de mercado pesqaisas
Apoda°, para colher cereais, máquinas
geçlógicas, administração. bati/fações
assomnio
amassadoras para fins agricolas de panque, carter de embreagem." coleto. para agro-pectária, expansaa do moviD/
res
pare
motores.
correntes
motrizes
RIOV1T3S
CiaSTIOS
ortar árvores, para espalhar para camenti turistico nacional e riternacioninar, máquinas combinadas para m- cubos de placa d eembreagem, culatras suei promoção e orqanizaeo de ratar
BI 82£PILESA IX)
asa e cultivar. de desbanar para an- de cilindros, degraus para eixos, dlna. stie• e caravanas por cont', padaria BRASID-ÁltPr-Blie
s iar, máquinas e moinhos para forra- mos, dispositivos para fixar o =atenta ou de teree'roa veadas
de raamngene
'eus máquinas toacadoras. ordenado. da alumagem nos motores de combustão seir a& ma-U.1112as, roik•viár nac'rt
mecânicos. raladores 'mecanicos ro. dispositivos de igação elétrica. eixos de nata os Internacionais, ora tirzação •
Nome Comercie!
Para a agricultura. direcão, *broa de exelntricos, eixos de
enillPrsores
"

Termo m" - °650.628, de 13-7-1964
Rudolí Sarstedt
São Paulo
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Te.mo n." 650.638, de 13-7-194
. Importadora e Exportadora "Marcega"
Limita da
São Paulo

JOTAC..k ti!

Classe 41

-n•

Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos pau animais.. amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão. canela,
em pau e em pó. cacau. carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas, cangka. coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, cede:rant.*
chouriços, dendê, doces, doca de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, em:ovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, fé
aulas, flocos, farelo, te:mentos, feijão,
figos, frios, frutas secas naturais e cristalizadas; gricose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas ans alimentícias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês. petit-pois. astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balriceadas para animais, requeijões, sal, &nu. .sardinhas,
sanduiches. salsichas, Balames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimeato de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo a.• 650.639, de 13-7-1964
Péricles Thiara
São Paulo

BIRImplu
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vstuários
• roupas Feitas em geral: Aga‘41hos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas botinas. blusões boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara
puças, casacão. coletes, capas, chales.
cacrecols. • calçado., chapéus, cintos.
cintas. combinações. corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos. dominós, Miar
pes, SantaSas, fardas para matares colegiais, fraldas. galochas, gravatas gorros, jogos de lingerie, jaquetas. laquês
luvag ligas, lenços. mantem, meias
matas. mantas, mandrião, mantilhas paletós. palas, penhoar. pulover pelerinas
peugas. pouches. nolainas, pilamas. pu.
regalos.
nhos, perneiras. quimonos
robe de thambre, roupão, sote atados.
suspensórios saldas de banho sandálias
suettres, sborts. sungas, tolas, ou slacks
tater. toucas, turbantes, ternos, uniformes

e vestidos
•
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Termos as. 650.640 e 650.641, 'de
13-7-1964
Bukh Sabroe — Motores Diesel
Refrigeração Ltda.
São Paulo

pintura. Óleo "de linhaça; produto quínino 'n. 650.645. de 13-7-64
micos para impressão, potassa indusSuper Lojas Arapuá S. A.
trial, papéla emulsionáveis para a foSão Paulo
tografia, papéis de turnesol, papéis Oliográficos e heliocopistas, películas
sensíveis, papéis para fotografia e análises de laboratório, pigmentos, pousam,
pós metálicos para a composição de
PRORROGAÇIO.
Untas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir Untas prosaisto; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, saia, salicllatos, secantes,
silicatos, soda cáustica, soluções
INDUSIWI4 .81?ÁSILEIRAP
Classes: 1 a 50 •
:nicas de uso industrial. solventes, ;alatoa; tintas em pó, liquidas, sólidas
Titulo
• Classe 6
Máquinas operatrizes, motores e partes ou pastosas para madeira, ferro, pareTênno n. 650.646. de 13-7-84
dos motores: eixos flexíveis em chico- des, contruções, decorações, couros, teSuper Lojas Arapuã S. A.
cidos,
fibras,
celulose,
barcos
e
veítes para esmeril, conjuntos de eixos
culos,
talco
industrial,
thiner,
.Sgo Paulo
flexiveis, máquinas vibradoras
Classe 21
Clame 8
Para distinguir: Veículos e suas partes Para distinguir; Carregadores de bateIntegrantes: Aros para bibicletas, auto- ria, automático, bobinas de reabincia,
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- soldadores de resistência elétrica, fonte
tecedores, alavancas de cambio, braços, de corrente de aquecimento por Andubreques, braços para veículos, bicicle- voltagem, tubos ou válvulas, retificadotas, carrinhos de mão e carretas, cami- raS, válvulas, Pilhas, foto-eletricas, arnhonetes., carros ambulantes, caminhões tigos, acessórios e equipamentos fotocarros, tratores, carros-berços, carros- gráficos, a saber: equipaáento fotoClasses: 1 a 50
tanques, carros-irrigadores, carros, car- flash, inclusive lâmpadas "foto-flash",
Titulo
culares para veículos, cebos de veiculo': e refletores para as mesmas, unidades
roças, carocerias, chassis, chapas &- fornecedoras de força para foto-flash,
Tármo à. 650.64T, de 13-7-64
carrinhos para, máquinas de escrever e meios de controlar correntes- do fotoboita Costa Nogueira
corrediços. para- veiculo:, direção, desli- flash, altimetros, calibradores de altiGuanabara
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- metros, preçipadores de poeira, fontes
vadores para passageiros e pata carga. de corrente eletro-estática, osciloscópios
engates para carros, eixos de direção, de alta velocidade, sistemas de comunifreios, fronteiras para velculoa, guidão cação por micro-ondas, máquinas testalocomotivas, lanchas, motociclos, molas, doras de fadiga ou cansaço, operadas
motocicletas, motocargas, moto furgões, eletromagnétiçamente, antenas de rádio,
•
Classe 32
manivelas, navios, ónibus, para-choques, lâmpadas de painel de rádio, transmisAimanaque&
anuários,
álbuns
Impempara-lamas, para-brisas, pedais, plantões, sores de rádio, receptores de rádio, disrodas para bicicletas, raios para bicicle- positivos receptores e transmissores de soe, cartazes, catálogos, jornal. nado
tas, reboques, radiadores para veículos, rádio, radar,. transmissores de televisão, nela e estrangeiros, publicações ¡minam
rodas para veículos, selins, triciclo, ti- receptores de televisão, dispositivos pa- eu. revistas. Propaganda em rádio.
rantes para veículos vagões, velocípe- ra vulcanização de pneumáticos, !ta- *lobao, jornal, programo radiofónides, varetas de controle do afogador e padas para televisão e lâmpadas elé- co& papa\ teatrais e cinematográfico
e revistas ~remo
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de tricas, tubos ou válvulas a vácuo para
carros, toletes para carros
rádio e lâmpadas de televisão, fonógraTérmo a. 650.648, de 13-7-64
Tonna Costa Nogueira
Termos as. 650.642 a 650.644 de fos elétricos,"-combinações de rádio televisão, fonografo, tomadas, soque
13-7-1964
Guanabara
aluga, espelhos de plástico para el
Aluminum Company Of América
cidade,
fios
elétricos,
chaves
Mascar
" Estados Unidos da América
____
,...
w --- • , .... ..4„,
interruptores, chaves de tomadas, ruas
vel, pinos para tomadas e campainhel
J
elétricas
Ar
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construGaste 32
ções e decorações: Argamassas, argila. Almanaques, anuários, álbuns impresareia,
azulejos,
gatentes,
balaustres,
bloClasse 1
so& cartazes, catálogos, jornais aadó•
Abam ventes, acetona, ácidos, acetatos, cos de cimento, bloros para pav4nenta- Galã e estrangeiros, publicações impemagentes químicos para o tratamento _e ção, calhas, cimento, cal, cré, chapas sas, reviste. Propaganda em rádio,
lotação de fibras, tecidos, couros e ce- iso!antes, caibros, caixilhos; colunam televisão, jornais, programas radiofõollulose; água raz, álcool, albumina, ani- chapas para coberturas, caixas dágua, c" peças teatrais e cinematográfico
caixas para coberturas, caixas dágua,
luzas, alumen. alvaiade, alvejantes in• revistas impressas
de descarga para aticeis, edificadustriais, _alumínio em pó amoníaco. caixas
ções premoldadas, estuque, emulsoo de
Tarou
as. 650.650 a 650.652. de
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anti- base asfáltico, estacas, esquadrias, estru13-7-64
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan- turas metálicas para construções, lametes. azotatos, água acidulada para las de metal, ladrilhos, lambris, luvas Agrindus S. A. Empresa Andeolli
Iudustriai
acumuladores, água oxigenada para de junção, lages, lageotas, material isofins industriais, amónia; banhos para lante contra frio e calor, manilhas, masUr, Paulo
galvanização, benzina, benzol, betumes sas para revestimentos de paredes, mabicarbonatos de sódio, de potássio; cal deiras para construções, mosaicos, provirgem, carvões, carbonatos, cataliza- dutos de base asMItico, produtos para
dores, celulose, chapas fotográficas, tornar impermeabiliztes as arganiascomposições extintores de incêndio, clo- sas de cimento e cal, hidráulica, pedrero, corrosivos, cromatos, corantes, creo- gulho, produtos betuminosos, impermeasotos; descorantes. desincrustantes. dis- bilizantes líquidos ou sob outras formas
solventes; emulsões fotográficas, enxo- para revestimentos e outros como nas
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol,
construções, persianas, placas para pames sensibilizados para fotografias, egi- vimentação, eças ornamentais de
Classe 41
'adores, formo], fosfatos industriais, fós- mento ou gesso ata tetos e paredes. Substánciad alimentícias (g stUa prepaforos industriais fluo-rios; galvanizado. papel para forrar casas, massas anti- rados. Ingredientes de alimentos. Esres, gelatina'para fotografias e pintura a.cidos para uso nas construções, parsências alimentícias
giz. glicerina; h idra tos. hidrosulfitos; quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
Classe 42
impermeabiliza:1 tes. ioduretos; lacas; para portas, tijolos tubos de concreto,
Bebidas alcoólicas e fermentadas
massas para pintura, magnésio, mar- telhas, tacos, tubos de ventilação, tanClasse 43
cudo; nitratos, neutralizadorea, nitroce- ques de cimento, vigas, vigamentos e efRrescos e águas naturais e artificiabs,
lulose; óxidos, °Mantes, óleos para
usadas como bebidas

arapua

80
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gorificos, aparelhos para banho de
quente, chuveiros elétricos, coquetel
ris, churrasqueiras elétricas, craves el
tricas, chaves automáticas, chaves pau
antenas e fios terra, contactos elétricos
candelabros, chaves de alavancas, cha
ves de tomadas, comutadores, caieteir"
elétricas, compassos, câmaras frigorlii
cai, caixas de descarga para vasos 84
:diários, aparelhes para cortar pães, as
/deitas automáticas, cansaras fotográ
ficas e cinematográficas, chassis, coa
densadores, castiçais, condensadores pa
ia vapor, colimadores, aparelhos co,
tadores de frios, cabos e condutores elle
tricos, contadores de rotação, caixd
para revelação de papéis moltográficoil
câmaras ampliadoras, compressores, ma
quina. cinematográficas, instrumento
de calcular, chicotes para automóveis'
cronômetros, carrilhões, aarelhos de to
lar 'fotografias, aarelhos calibradores
cinematográficos, aarelhos de contrõll
le cinematográficos, aarelhos de com
trôle de sons, aarelhos de comunicaçõeí
Interna, discos gravados, diais, duais*
diafragmas ara fotografias, despertadc$
rei, enceradeiras, • espremedores elétrli
coa, estufas, esterelizadores, esquadra
de aço, eaquadros de agrimensor, Cala.
torre de .Incêndios, aparelhos para as,
premer frutas e legumes, aparelhos es.
tereoscópicos, escalas indicadoras de
maré, eletrémetros de quadrantes, es.
pectroscópios, exaustores, estojos parn
filtros com torneiras, aparelhos eletró•
:ricos em geral, equipamentos eletrklig
cos, elétricos e rádios-técnicos, fogõei,
fôrnos e kgareiros elétricos, faróis, fa*
roletes, fios para eletricidades, fios ter.
ra, aparelros fotográficos, ferros citeis
coa de engomar e passar, ferros co"
mu., a carvão, ferros elétricos para
soldar, fervedores, fusivels, filmes revelados, fôrmas elétricas, filtros de
óleos para motores, aparelhos de irei
quência modulada, maquinas fotográfi.
cai, 511mes rigido., fonógrafos, fitas má*
tricas, instrumentos fisicos, focalizado.
res para câmaras fotográficas, geladeiras, garrafas térmicas, geradores automáticos, geradores ...státicos e eletrthild
co. de alta f-equ. .cia que funcionam
com válvulas para aquecimento por dia.
létrico e Imiti titas magnéticas, apaClasse 8
relhos para gás engarrafado e apare.
Para distinguir artigos e aparelhos elé- lhos Je •inve,-sao, heliógrafos, hidreimea
tricos eletrônicos em geral, artigos-do. teus, holofotes automóveis, inter.
mésticos, aparelhos e artigos para ins- ri: • co:es, isolaiwres, Impressores, ripa.
talações elétricas e ridrátilicas; conjun- r..iitos de inter-comunicação, indicado.
tos de peças. óticas, formendo clive:Jos ren uiveis, irmana ermanentes ara
aparelhos de ótica, Instalações elétricas ráci'es, aarelhos de gás neon, gravadoacessórios de rádios, aparelhos e ins- res de fitas, gravadores de discos, mátrumentos didáticos, instrumentos de quinas impressoras, fotográficas, !isolanprecisão, instrumentos e aparelhos para tes elericos, instrumentos matemáticos
fins úteis, instrumentos científicos; acen- e didáticos, isoladores de corrente, insdedores, acendedores elétricos, acuro- trumentos náuticos, instrumentos . para
ladores elétricos, apitos, aspiradorse de medida e contrõle para mecánicos, inpó, aquecedores, &At-loura, alto-falan- termediários para filmes, lâmpadas, lu.
tes, antenas, acumuladores, ampliçica- netas, .iquidiceadores, lupa*, lampeõe&
dores, anemómetros. ampertimetros, as- lustres, lentes, aarelhos luminosos, apasadeiras -elétricas, adaptadores de mi- relhos de luz fluorescente, limpadores
croscópios, agulhas ara fonógrafos. de para-brisas, lanternas portateis e lanaquecedores de -ambiente, aparelhos de ternas de mão, luzes trazeiraa ara vet..
contrõle e medida, aparelhos de expur- calos, microscóios, dcrômetros, mana.
go utilizados na limpeza e desinfecção metros, monóculos, mostradores, mostra.
de sentinas, mictórios e outros locais, dores de rádio, microfones, medidores
aparelhos de ligações para banheiros,- de róseas, lentes de contacto, medidores
aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de intervalos, aarelhos para meiçao, aia
de ar condicionado, aparelhos de alta ras de qualquer graduação, ausaricos,
tensão, aparelhos automáticos para des- normografos, nivela de ferro, nivela de
cargas de água, aparelhos de alarme, água para caldeiras, óculos, Instrumenaparelhos de aquecimento central, apa- tos óticos de observação e medida, aparelhos de aproximação, aparelhos para relhos de ondulação permanente, objeti.
bordar, aparelhos para arqueação de vi para ampliadores, misturadores para
volumes, balanlças, batedeiras, batedei- banheiros, painéis de carros, para-ralos,
ra' para refrescos, batedeiras para li- plugs, panelas elétricas, panelas de
quido* e mama, binóculos, bules elétri- pressão, pistolas de pintura, pickups.
ai& bobinas para rádios a televisões. pilhas secas elétricas, prumos, pantóbaterias, baterias elétricas, bugiam, ba- grafos, pirômetro, pantõmetros, pirL
rómetros, !Amolas, bobinas, balcões fri- metros, instrumentos de precisão, perlo.

iiiificadorea, bombas de articulação de • Térreo. a.° 650.659; de 13-7.41
Sku Kiu
combativa] para motores, blocos de
Guanabara
autores, bielas, balneias, cabeçotes, cilindros, comutadores, culatra de cili*.
iro do motor, caixas de lubrificação,
compressores, condensadores, cremalltei.
tas, cruzetas. dispsiotvo de arranque
dimano', dispositivi para tença° elétrica para motores, engrenagens. engrenagens de cremalheiras, eixos, emClasse 4
bola, fusos, geradores, lubrificadores
Produtos de origem vegetal, animal ou centrifugo& motores, motores de commineral, em bruto ou preparados
ando, mancais, mancais de Meias.
atacados de rosca, magnete)" para moto.
Termo a 650.653; de 13-7-64
res, mecanismo impulsionador de difeCondominio do Edificio Castor
Class' 8
rencial. pista° pinhões, redutores, roMinas Gerais.
Artigos na classe
das, dentadas, segmentos do pistão, se
paradores de graxa, transformadores
•
Têrmo n.° 650.661, de 13-7-64
virabrequins, separadores, velas de
do Ana Nery Ltda.
gniçáoa, volantes, Sreios, hidráulicos e Cal ée Bar Estrela
Guanabara
.reios" de ar para veiculo., carburado.
4 ta, méis de segmenta bombas para
áleas, cruzeta& câmbio, cárter de emClasse 33
breagem, carta do motor, comutadoras,
Titulo
doe exclasivaineate na ',dealbara e
Termo n.° 650.654, de 13-7-64
horticultura a sabat 'arado& abridores
Condomínio do Edifício Pollux
de sulcos, adtsbadeiras, ancinhos ateráMinas Gerais
tacos e mapilliadorea , na:binados
arrumadores mecânicos para agricultuClasses: 41, 42 e 43
ra, . batedeira, para cereais, bombas
Título de estabelecimento
para adubar. ceifadeiraa, carpideira&
ceifados para afio& charruas para agri• Termos as. 650iV.6a4 650.666. de
adulara, cultivadores, debulhadora,
destocadores, desentegradorea, esmaga- Teleunião S. A. — Indústria de Rádios
e Televisão
Classe 33
dona para a agricultura, acarrificadoTitulo
Rio Grande do Sul
res. eachovadeirae, tacas para mama.
nas agricolas, ferradeiras, gadanho.,
Termos as. 650.655 e 650.656, de
garras para arado, grades de discos
13-7-64
Extincendio Proteção Contra Incêndio ou destes, máquinas batedeiras mis
agricultura, máquinas ineetitugas, maLtda.
Termo n. 650.649, de 13-7;64
Agrindus S. A. Empresa Agrícola
Industrial
São Paulo

AGRINDUS

1•1•111.n

EDIFICIO cASTORt

Café e Bar Estrêla
do Ana Nery

EDIFíCIO POLLUX

Guanabara

xfincendia
Indústria Brasileira

quiam vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
maquiam perSuradoras para a apical'tsea. máquinas ..de plantar, motochar.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
caqui& de triturar, de esfarelar Mira.
para Irsigaçaoh para matar for:ateu

outros insetos, para blindar e pulven.
*ar denntetantes, para 4dubar. para
agitar a espalhar palha, para colher
Classe 8
•
Aparelhos protetores contra incendias iiliziedartiorasixa colher cernia, máquinas
para fins agrícolas, de
Classe 31
Material de vedação e mangueiras para cortar árvores, para espalhar, para ca
conduzir limados. Lonas
pinar, máquinas combinadas para mi.
miara culturar, de desbanar. para en.
Tenrao n.o 650.657, de 13-7-64
aliar, máquinas e moinhos para torra.
L. & S. Bearing Manufacturing
seu, máquinas toecadoras, ordenado.
Company
rei arecanicos, raladores mecham, ro•
Estados Unidos da América
eachadeiras, semeadeiras, segadeiras.
loa compressores para a agricultura,
socadores
de terra. tosadores de grap s mann VAEWACTURiNG comparr
ma, tratores agricolas, valvulas para
máquinas agricolu
Clama 6
maquina. e utens.lia par, serem adiamotor de partida, terminal fincara do
eixo do hendix. damos elétricos, ah.
tora de arranco, aros, carburadores
correntes de distribuiçlo, coroas, cai.
.buradores. caixas de cambio, engrena-

gem, embreagem, juntas %invernia
partidas, pistões, freios, caixa de andança caixa de movimento central. —
lares de esferas para direção 'e movimento central engrenagem para tao•
visamito central, bdiaes livrem dentadas
para cabos, rohementos, carburador.",
pinhões, macacos, alavanca para ias-

pender veiculas, gatilho de partida de
funcionamento de engrenagem de velo.
cidade do veiculo, engrenagem para
eixo e manivela*. alimentador para cat.•

laradorea, adia de PIOU, anéis de elk
bisa pua rolamentos. anéis de &leoa
min meto hibrificadores, agulhas de
menagem do mitântrador. buchas. barttillma Insultadoras do ar. bombas la-

Termo n.° 650.658, de 13-7-64
Alfredo Domingos Pereira
GuanabarP

Escritorio Contand
ROSANTA
Ç.lasse 33
'Maio
Taram n.° 650.660. de 13-7-64
Sku Kiu

rluanabara

CUIM 8
Artigos na clame
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prismas fotográficos it puxadores de filmes, poteaciômetro& revolver
para pinturas, projetores cinemato/rlifitos, pince-nez, aparelhos de refrigeração, refrigeradores, réguas de aço, rádios, quadros de comando, refletores,
reatores, relays, receptores, geradores
automáticos, relógios, relógios de ponto
e de vigia, redutores, resistências elétricas, registros para água, registros para canais e comportas, receptores de
sana reatores para luz fluorescente,
reostatos, registros para vapor, registros
para bules, para banheiros, para aparelhos bebedouros, para lavatórios e para pias, registros de água. secadoies para cabelos, quebra-luzes, sorveteiras,
,ancronizadores, sextantes, selecionadores, sifões, sereia. de alarme, aparelhos
para soldar, soquetes, sinaleiros, reguladores automáticos ou não, aparelros
de televisão, telelupas, telêmetros, tomadas, telescópios, teodolitos, tecnigrafas, termômetros, tomadas de correntes.
aparelhos de telegrafo sem fio, transformadores, trenas, amadores de cereais,
torneiras de compressão, torneiras de
alta pressão, torneiras com dispositivos
para aquecimentos de água, telefones,
telescópios, transralssores, toca-discos
automáticos ou não, tubos conduits, terminais para baterias, voltimetros, ventiladores, válvulas, válvulas de redução, válvulas para rádios, válvulas para gua, válvulas de descarga e pressão,
válvulas de comportas, velas para hl
tros, aparelhos tranemissores, aparelhos
de transmissão e recepção de sons,
tripés
Classe 32
A/manaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais naz
anis e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficas
e revistas impressas
Classe 50
Impressos e cartazes em geral.. Bilhetes de !ateria, cabogramas, cartazes Mipresaas, literais de propaganda, cheques,
-etiquetas impressas escapulares, folblnaas impressas, notas promissórias
Classes: 8, 32 e 50
Insígnia
cópias,
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zadóres. fomol, fosfato' industriais, f55foros Mftistrials fluorttos; galvanizadores, gelatina para fotografias • pintura,
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitoa;
impermeabilizantes, iodureens; lacas;
massas para pintura, magnésio, marciano; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produto. químicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e heliocopistas, "películas
sensíveis, papéis para futografia e análises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar. produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes.
ailicatos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos. veiculo& talco industrial, thiner,

indústria Brasileira

11: Cl;

•

"TRISTOP4
fi ka BRASILEIRA

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos e para molas. ax ten
trumental e ralado, aço fundido. ao
aalcialmeate trabalhado, bronze, man•
ganes, bronat em pó. bronze em barra
em fio, chapas de metal. chumbo em
bruto, ou parcialmente trabalhado, coore em bruto. parcialmente embair:rd°, couraças eletrodos, -tati ao em
bruto ou parcialmente trabalhado, farrc
em barra e em ccapa. ferra tunatdo,
feiro enlearei, fere anianganea juza
em bruto ou parcialment •teaualharo
gaza temperada. gaza inaleávet, laminas ae metal, lata em Ralam latão eia
labias e em Japas, iatão am verga.
6.504 ligas maralicas. amalhas. magaé
dçais. colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremorea, chaves.
• Têrtno n.9 650.668, de 13-7-64
de parafusos. conexões ?Uma encana.
Sociedade Pauristade Artefatos Meta- mento: colanaa caixas de raetal para
portões, canos de metal, chaves de lea.
lúrgicos S. A.
da, chave inglasa, cabeçaea. caneca'.
copos, cachepots, centros de mesa, ca.
queteleirai. caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas,chaleiras, cafeteiras, :onchas, cone
dores distintivos. dobradieas: enxadas,
enxadões, esferas. engatas. ,.sguichos eu..
para arreios, espumadetras: formões.
Indústria Brasileira
feitas para arreios, estribo,. esferas
foices, ferro para Cortar capim, ferroClasse 6
lhos: facas,. facõea, fechaduras. ferro co.Motores elétricos
muni a carvào, fruteiras, funis. fôrmas
para doces, freios para estradas de
Termo n.9 650.669, de 13-7-64
nelas, bandejas. bacias, baldes; bombo(Prorrogação)
O. da Cupha Valia & Cia. Ltda. aferes, bules; cadinhos. cadeados, eus o mangans. metais não traaalhadas
Guanabara
ali parcialmente trabaihados, metais em
massa metal, estampados, metais para
soldas. nique), ouro paladio, ee
:PRORROGACAO':
estante platina. poeira de . zinca. pra.
ta, sucata, soldas, ligas' para soldar.
barras para soldar, zinco corrugado
tuagstenio e zinco liso em falhas

B0

Têrmo

ClassA7
ratas para máquinas de escreves*
Termo a.° 650.670, de 13-7-64
Marialva Guimaraes de Mello
Gaanabara

146§~

650.673, de 13-7-64
Silas Medeiros •
o
São Paul
Class 8e
Artigos da classe

Termo n.9 650.673, de' 13-7-64
Silas Medeiros
Sã...

't%4-.
• c. •

euevon
Class.. 1
Absorventes, acetona, ácidas, aCetato&
agentes químico:, para o tratamento e
loração de fibras, •tecidos, couros. celulose: água raz. álcool, albumina, aniItutustria Brasileira
lina& alumen, alvaiade, alvejantes ia1015113~111%
&ataras. alurninia e ia pó antaniaco.
anil iticrustanirs. anti-oxklantes, antiClasse 8
Clame 48
Rádios. televisorea e amplificadores,
oxidanar. a- - arosivos. anti-detonanSabonete perfumado,
tes. azotato.- água acidulada para
Termo n.9 650.674, de 13-7-6f
ricumulaaare agua oxigenada para
Termo n.9 650.671. de 13-7-64
Sombrinha Real Ltda.
fins incluam..- amónia: banhos para Warner Bros. National Smith Filou
São Paulo
galvanização beazol, batismal,
bicarbonato. c. ..dia. de potássio: cal
Guanabara
v:rgeta carvões carbonatos, arta:~
do-es.. celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, do010. BRASILEIRA
TO, corrosivos. cromai-os. corantes, mósi:aos descorantes. desinerustantes. dis- ¡UNHA . QUERIDA LADV.
• Classe 36
_
aolventes: emulsões fotográfica& enxoPara distinguir: Artrgos de vestuário.,
fre. éter. esmaltes estereatcac lex& filClasse 32
a roupas feitas em geral: Agagalhos
mes annebillzados para fotografias, 51dnanatoaráfiona
ilVeZtals, alparcatas, anáguas, blusas

i. eo

ox

pARui

MV

botas, botinas, blusões. boinas, baba.
douro& bonés, capacetes, cartolas. cara.
Faças, casação, coletes, capa& chatas,
cachecol', calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de Senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, co.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, goçros. jogos de 'ingeria , jaquetas, laquês,
lavas, ligas, lenços, mantõs. meias,
Maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós, palas, penhoar:pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
alias, perneiras, quitnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sue teres, shorts, sungas, stolas ou siacks.
tule!, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Têrmo n.° 650.677. de 13-7-64
- Soldadinho de Crumho
Guanabara

Soldadinho
- de

LT

Tiarao n.° 650.667, de 13-7-64
Ccanercial Reino Ltda.
•
Minas Gerais

1.impatucio

Termo az,' 650.672, de 13-7-54

LADY

DOM1N IOUE"

Chumbo
Classe 33
Titulo
Termos ns. 650.675 e 650.676, de
13-7-64
Orquinia Indústrias Químicas Reunidas
S.A.
São Paulo -

Zirconiti-Orquima
INDUSTRIA BRASILEIRA

siaaase 1
Azul da prérsia. azul ultramar aluai
aio em pó para pintura:- Crido elenco.
alumen. água oxigenada. água raz.
coo] Para , fins industriais alvaiade.
and-corrosivos, ácido arsênico brilhantes a óleo. bromoreto de sotana,. bieromatos. cloreto de sódio, cloreto de
amónia. cloreto de potássio carbonato
aa sódio corantes para uso na !adastrem
mineral, creosoto sara adagiais. cadmse
nato de magna:sia, cloreto de liam
cloreto de caldo. esmalte* goma-laca
"'reparada, glicerina para uso na tas
&saia. hiposolftto de sódio lodeira%
Ir amônio. idrosolfito. laca massa
base de óleo para correção ia pinturas,
nitrato, óleos noeSsaio de sadio pca
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-saa10 para uso na indúsaia. secantes
-aaa aulas', sais de ai rsénico usados
ai indústria, sulfatos. tintas, tintas a
álcool, vernizes a aaool
Classe 4
aibstântlas e produtos de origem ani;a1, vegetal ou ~arai, em bruto da
-arcialmente preparados; Abrasivos em
..auto, argila refratária, asfáltico em
'rato, algodão em bruto, borracha em
bauxita, benjoim, breu, cânfora,
•
chifres, ceras de plantas; ceras
lactais de carnaúba e aricuri, crina
e cavalo, crina em geral, cortiça em
.rato, cascas vegetais, espato, ervas
•edicinals, extratos, oleosos, estopas
arofre, fõlhas, fibras vegetais, flores
acas, grafites, games em bruto, granito
ala bruto, kieselghur, liquidos de plana* latex em bruto ou parcialmente
;reparados, minérios metálicos, madeiás em bruto ou parcialmente trabaNadas em toras, serradas e aplainadas,
:anganês. óleos de cascas vegetais,
aica, mármores • em bruto, óxido de
azes solidificadores, gelatina, giz, diados, plumbagina em bruto s pó de
aadageen para fundições, pedras briadas, piche em bruto, pedra calcária.
Jantas Medicinais, pedras em bruto,
awbracho, raizes vegetais, resinas, re-ama naturais., resíduos texteis,
seivas, talco em bruto. 'cisto. :dato
betuminoso e silicato
Te-ano n.9 650.675, de 13-7-64
;ociedade de Imóvei r. e Representações
Ltda. iSirej)
Pern.anbuco .
Sociedade de 'Mei?
e Representações Ltda. (SIREL)
Nome comercial
Trade° n.° 650.680, de 13-7-64
Vinhos Coroados S. A.
São Paulo
VINHO FINO VELHO
a.a.a
.91

Novembr9 de 1964 4499,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
potas e em geleias, doces, doces de
amenoitn, de amendoas, de nozes, de

castanha e de frutas, secas cobertos com
chocolates, doces gelados, frut'sts, secas
passadas e cristalizadas, geleias, ogma
de mascar, pralines, pastilhas, puxa.
puxa. pirulitos, pudins, panetones, sorvetes, torrões, torradas

Termo a.° 660.698, de 13.-Z-64
Téeno-Quimica 9. A.
Guanabara

Termo n.9 650.692, de 13 -7 -64

Ra:na-Werke Curt &mann
Alemanha

trNtoran
r-

TdiaTS-Gir137a."00:,

• Termo n, 9 650.679, de 13-7-64
Scandinavian Airlines Systems S. A.
Guanabara

Clamei
Tintas e vernizes

interna-tio:Sol

650.699, de 13-7
Manoel Bento lima
Guanabara

Termo ai

Classe 36
Calçados, acessórios para calçados, Inclusive palmilhas; meias; artigos de vet.
Mário feitos de peles e de couros

PRORROGACÃO
adimerwia

Pitetair.
d. st er

Termo n.° 650.693, de 13-7-64
Tecno-Quimica S. A.
Guanabara

Nome comercial
Termo 11. 9 650.682, de 13-7-64
Padaria e Cofeitaria Aveida Ltda.
Minas Geris

PEVELASTIO

PADARIA E

CONFEITARIA
AVENIDA, LTDA
* Nomea comercial

Classe 42
Aguardente

,INDUSTRIA BRASILEIRA'

fermo n.° 650.708, de 13-7-64

Manoel Bento Lima

1
Tintas e vernizes'
Classe

Ténmos na. 650.684 a 650.689, de
13-7-64
Gesini S. A. Indústria e Comérdo de
SOo Paulo
Calçados

Guanabara

Termo n.9 650.694 de 13 -7-64

PUMA

Técno-Quimica

Guanabara

.Indãstria

ósaIrri

Indústria Brasileirij

UREFLE

• Classe 1

Tintas e vernizes para calçados
Classe 24
Cordões para calçados

Indústria Brasileira
•

Classe 28
Saltos e solados plásticos

Classe 1
Tintas e vernizes

Classe 42
Aguardente
Termo n.• 650.701, de 13-7-64
Indústria e Comércio Bernardo Meyer
Ltda.
•Paraná

Termo n.9 650.695, de 13 -7-64

Classe 35
Saltos è solados de couro, cortes de
calçados de courd
Classe 39
Solas e solados de borracha •
Classe 46
Pastas e pomadas para calçados
Termo n.° 650.690, de 13-7-64
Société Weiller e, Cle.
França

Técno-Quimica S. A.
Guanabara

CIANOFLEX
Indústria Brasileiri
Classe 1
Tintas e vernizes

flráilfeira

•

Termo n.9 650.696, de 13 -7 -61

BLITZ
Classe 7
Máquinas cortadoras de grama
Termo a.• 650.702. de 13-7-64
E. Merck Aktiengesellschaft
•

Alemanha

Técno-QuImica S. A.

Guanabara

Classe 42
Vinlio fino velho
-- Te-ma ri , 650.681, de 13-7-64
'adiaria e Coafritar: a Avenida Ltda.
Matas Caa-ais

'ta
int0ÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
'ara distinguir: Balas, bombons, bom3cados, hist-anos bolachas, bolos, bo.
-4 gelados balas de mascar, caramelos,

EPOFEL,EX
Indústria Brasileira

•
Classe 23

ENPREN
Classe 3
Um medicamento ginecológico

Termo it.• 650.703, de 13-7-1964
Manoel Ferreira Leal
Rio de janeiro

Classe 1

Fios, tecidos, roupa de cama e de mesa,
,artigos lexteis, feltro .
Termo n.* 650.691, de 13-7-64
Bama-Werke Curt Saumann
Alemanha

Tintas e vernizes
'ramo n.° 650.697, de 13-7-64
Tecno-Quimica S. A.
Guanabara

EPOMID

BAMA
.. I

hocolates, cacau, confeitos, crocantes.
Classe 36
topa, doces de leite simples e campos- Calçados, acessórios para calçados, indoces de frutas em conservas. pre- clusive palmilhas, meias, artigos de vestuário feitos de peles e de couros
siadas em massas, em calda. em com.

PliTER

1

' 4101 4111'
`MOIO
11•1111

1,,,,,sigvnat^ .8`.
t.P E

Indústria Brasileira
Classe 1
Metas e vernizes

33
Ne:ne

t:xr:o.tla
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1(ermo n.° 650.704. de 13-7-1961
Fortunato Weber Lourenço
Rio de janeiro.

CÂMARA DE IMÓVEIS

Novembro de 1964

Tann* ai 650.709, de 13-74964
Termo
650.714, de 13-74964
'Firmo a.' 650.717, de 13-7-1964
Indústria de Biscoitos. Teres6polis Ltda. Restaurante e Churrascaria São Luiz
Lauro Gaivão Nogueira
Limitada
Guanabara
Rio de Janeiro
•
São Paulo
^RORROGACÃO

ESTADO DO RIO OE JANÜRO Ltda.

P.11(211EQUER

Classe 33
Nome de fantasia
Termo n.o 650.705. de 13-7-1964
Acessórios Especiais S.A. Comércio e
Indústria
Guanabara

indústria Brasileira
.Classe 41
Biscoitos (palitos)
Termos as. 650.710 e 650.711, de
13-7-1984
Super Lojas Arapuã S.A.
Sio Paulo.

(ndústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.9 650.706, de 13-7-1964
•Editsra Distribuidora de Livros
Escolares Ltda.
Guanabara

INDÚSTRIA

BRASILEIRA.

'Classe 32
Livros escolares

aos

Classes: I a 50
Titulo para Lins

Classes: 1 a 50
Titulo para Araçatuba
Termo n.o 650.713, de 1344964
Ediarte Cartões Sociais LtdaSão Paulo
.

.

Termo a.° 650.707, de 13-7-1964
Indústria de .Biscoitos Teresópolis Ltda.
Rio de janeiro

Indústria Brasffare

Classe 38
-Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em brancos, álbuns
para retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos.
6/ocos para anotações, bobinas brochul ras não impressas, cadernos de escrever. capas par adocumentos, carteiras.
caixas de papelão, cadernetas, radar3
nos,
caiam de cartão, caixas para paClasse
pelaria, cartões de visitas, cartões coBiscoitos (palitos)
merciais, cartões !adices, confeti, cartolina, cadernos de papel melimetrado
'Terrrto n.o 650.708, de 13-7-1964
Inthistria de Biscoitos Tercsópolis Ltda.' e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões am branco, cartuchos
Rio de Janeiro
de cartolina, crapas planográficas, ca•
dernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, env6lucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, What indicas,

falhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de

I/ •

Classe 41
Biscoitos (Palitos/
.!irmo n.° 650.712, de 13-7-144
uitório José Murilo
São Paulo

C:roçou urijO‘

mousrfutmstuãR4
Classe 36
Calçados em geral

contabilidade: mata-borrão: ornamentos
de papel transparente: pratos, papelinhos, papéis de estanho e de alumiai°.
papéis sem Impressão. papéis em branco
para impressão. papéis tantas:a, menos
par torrar, paredes: papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
pelei higiénico, papel impermeãxel.
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papei para es,
cravar, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papei celofane,
papel celulose,, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel. roe de papel. rótuloa de papel. rolos
tie papel transparente, sacos de papel.
senembus; tubos postais, de cartão.
tubetes de papel

— Braeltetre
Iadastrta
Classe 41
Para distinguir: Alimentação para aves
e •nrumais, arroz, amendoas, araruta,
alpiste avelã, amido, ameixas, azeites,
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas,
atum, amendoim, alhos, baias, baunilha,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, chocolate, caramelos,
coalhada camarão, canas, carne de bago, açucar, café, cravo canela cebola
alho, azeite, banra, massas alimentIcias
leia, confeitos, cacau, cereais, cebolas.
creme de leite, creme de muro, condimentos, crustáceos, chã, cravo, café,
cangIca, charque, cacos, castanhas, cominho, cangiquinha, conservas alimentícias, doces, doce de banana, doce de
leite, drops, extrato para doces, de
tomate , e de carne, ervilhas, enrova,
erva-dote, essinndas para balas, para
doces e para alimentos, ligada,, frutas,
frutas secas, em caldas, cristalizadas e
compotas, féculas, figos, flocos, fermento, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
de mascar, *geléias, geléias de mocotó,
goiabada, gorduras, grão de bico, glacês, glicose, gPlatinn % granulas, línguas,
linguiças, leite, lombo, lombo, leite condensado, leite em pó, legumes, lentilhas,
lagostas, mel, marmelada, mortadelas,
manteiga, mostarda, mariscos, moluscos,
molhos, Margarina, massas alimenticias
e de tomate; melado, milho, noz-moscada, óleos,comestiveis, ostras, paios, pessegada. peixes, pescados, panetones.
pasta de amendoim, pildes, patês, pastilhas, p6 para pudins, ralinés, pães.
pães de forma, pimenta, presuntos, polvilho, queijos; quirera de milho, rações
balanceadas, requeijão, róscas, naus
salames, semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de frutas, salsichas, sal.
toucinho, tremoços, trigo torrões, torradas, tâmaras, tapiocas, vinagre

Classes: 8 e 33
Painéis de publicidade a publicidade
em geral
Termo n.° 650.718, de 13-7-1964
Fonseca Bethlem Viagens e Turismo
•
Limitada
Guanabara

Turinvesz
Uasse 33
Expressão de propaNuada

Termo n.o 650.719, de 13-74964
, ITA Implementos e Trama
Agrícolas Ltda.
São Paulo
•••
•

Indústria B~

Classe 7
Para castinguir: Máquinas de agricultura e horticultura e suas partes integrantes: abridores de sulcos, máquinas
para adubar, distribuidorei d eadubo,
máquinas para agitar e espalhar palha,
grandes instrumentos agrriicolas, máquinas para irrigação agrícolas, grandes
instrumentos para a agricultura, raãqule
nas par a gricultura, máquinas para a
agricultura, ajustadores de leivas, máquinas de colher algodão, máquina'
amassadoras par afins agrIcolas e bort!.
cuias. ancinhos mecanicos, ancinhos e
empilhadores combinados mecanicos,
arados, automóveis arados, arados a
Termo n.° 650.715, de 13-7-1961 vap6r, relhas de arados, arrancadores
Espetáculos Vasco Morgado Ltda. de batatas mecanicos, arrncdores de
beterraba mecanicos, arrancadores de
Guanabara
pés de algodão mecanicos, máquinas de
ar quente para fins agricolas, máquinas
de.cortar árvores, máquinas combinadas
de sachar e recolher batatas, batedeiras
para cereais agricolas, bombas de jardim, bombas de adubos, máquinas para
Classe 32
Para cusunguir: Jornais, revistas livros espalhar cal agrícolas, máquinas para
e publicações em geral, álbuns, progra- abrir canaos de irrigação, capinadeiras,
mas musicais, radiofónicos e peças tea- cavaderas de batatas, celfadeiras, mátrais, programas para televisão e pro- quinas combinadas de cegar e engavelar, braços cortantes de ceifeiras, má• duções cinematográficas
quinas para sondar cevada, chapas de
Termo n.o 60.716, de 13-74964
apóio para arados, chapas de reforço
-Lauro Gaivão Nogueira.
para arados, charraos, charruas duplas.
Guanabara
charruas de jogo deanteira, charruai
de sub-solo, charruas vilhataeira, garra de charruas, rleahs de charruas, má-.
quinas de colher arroz, máquinas de
colher . lupulo, cortadeiras de herva mecanicas, cortadeiras de rtigo mecânicas.
Ucas e cortadeiras, cortadoras de grama
reecanicos, máquinas de cortar raizes,
cultivadoras, máquinas de cultivar, máquinas combinadas de cultivar e semear,
máquinas d edesbarbar milho, máquinas
e maquinismo de debulhar, grades com
Classe à
Pautei de elementos giratórios para dentes, para . agi._ulturn, dentes de grapublicidade
des, desgranadores, desterradores para

(12:2écel ~do
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a lavoura. destocdaores, distribuidora

de estrume, elevadores de corrente para
a agricultura, aparelha para empilhar
palha, aparelho para enfardar palha,
&parelho para' enfeixar o feno, migava!adores, aparelhos para engavelar o milho, maquinas combinadas de engavelar
e ceifar, prensa de ensilagem, escadacadores mecanicos, esmagadores para a
agricultura, estirpador mecanico, facas
de máquinas agrícolas, facas de segadeiras, finadeiras, foices para easilagera,
máquinas de atar forragem, ganhadeiras,
gadanhos mecanicoo, grades articuladas, grades tiangulares, grades de mola para; agricultam, grades para uiveIr, semeadores da' grama, gramadeiras
de linho, máquinas pulverisadoras para
horticulutra, grandes implementas horticpltura, grandes implemento' horticulas, grandes implemento' de jardinagem,
grandes implementos para a agricultura,
grandes implementos de jardinagem,
ornada implementos para a agricultura,
instalações de ingação para a agricultura, máquinas regadeiras insectifugas,
Instrumentos oratórios, &danadores
para a lavoura, zelos para leiva*, aparelhos para ligar o feno, vaporizadores
de liquidas para a agricultura, maquinas agricolas e seus org5os, máquinas
'articulas e seus orgãos, máquinas.
!trepar para fins agrícolas, máquinas para sulfatar, máquinas agrícolas, maquinismo agricolas, mondadeiras, mondador, motarados, motocharruas, instrumentos de motocultura, niveladorea de
terra, grades d (nivelar, máquinas de
anão agricolas e hortkulas, grades para descamisar e cortar pés de milho,
perfuradora para a agricultura mecacoanico, plantadores, má quinas de plantar, máquinas de abrir poços no campo,
máquinas de podar seres vivas, prensa de ensilagent, prensas para palha,
máquinas pulverisadores para a agricultura, maquias pulverizadores para boiei:alui orrabiça de arado. máquinas te.
gaddrao nitquinismo regadores auotlado* maquinas de regar, maquinas
de abrir regos, maquinas de roçar, rodas para leiva, grades coza dentes s
.. Melros, rolos compressores para a lavoura, sachadeiras, máquinas de chagar,
maquinas de sachar e recolher, segadeiras, semeadores, emeadores combinadas,
• giaquitaismo combinado de semear e
cultivar, sementeiras. secadores de terna
agricolas, toucadores de grama, tratore& enfeludeiras de trigo
•
Termo ab 9 650.720, de 13-7-1961
Laboratório Torres S.A.
Se° Paulo
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ramo n.° 650.727. de 13-7-1964
Viro Vitor Pereira Guinaria
Csnanabira

Termo n.° 850.721, da 13-74964

Fábrica Trianon de Bebida Lida.
Guanabara
Guanabara

Novembro do 1964 4201
Tênno a° 850.732, de 13-7-1961
(Prorrobaçáo)
&diabo Anilha — 8 Soda Fabrik
Aktiengesellschaft
Alemanha

til atrai é MANOM

0 produto é BOM CONTKGE
Classes: 1, 41, 42 e 43
Frase de propapanda

Classe 50
Impressos em beral

G ,4111,

Classe 1
Azul da parda, azul ultramar. aluminio em pó para pintura, ácido nítrico,
Termo n.e 650.722, de 13-7-1964
Termo n.0 650.728, de 13.7.1964
alumen, &gra oxigenada, água mo álComissões, Representações. ContabiliViro Vítor Pereira Guimarães
cool para fins industriais, alvaiade,
dade e Conta Própria "Arpoada' •
Guanabara
anti-corrosivos, ácido arsénico, brilhanLimitada
tes a &o, bromoreto de amónia, bicro• Guanabara •
cloreto de sódio, -cloreto de
CONTAGE Serviços ~.` matos,
amónia cloreto de potássio, carbeidato
de sódio, corantes para uso na indústria
de Cootibilidadi'
mineral, creosoto para indústria, carbo.
nato de magnésia, cloreto de zinco,
Nome Comercial
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
IletiffRIA BRASIL:
preparada. glicerina para uso na tua
Urino
a.*
650.729,
de
13-7-1964
&Sairia, hiposollito de sódio. Iodado
Classe 50
Unilever
Limited
de amónio, idrosolfito, laca, massa h
Impressos em geral.
Inglaterra
base de óleo para correção de pintulas,
Têrmo n.9 650.723, de 13-7-1964
nitrato, óleos, potássio de sódio. 'g).
Comisaões, Representações, Contabilitássio para uso na indústria. secantes
dade e Conta Própria "Arpoador"
para tintas, sais de arsênico usados
1 na indústria. sulfatos, tintas, tinta ia
•
Limitada
álcool, vernizes a álcool
•
_
Guanabara
Classe 41
..
Sur~oncues aliam:ilidas C seus prepaTármo n.° 650.734, de 13-7-1964
radas. Invredietites de alimentos.
CONSOES, REPRESENTAÇOESI
(Prorrogaç%)
Essências alimentidas
Bakelíte Limited
Inglaterra
CONTABILIDADE E CONTA
Têrmo n.° 650.730, de • 13-7-1964
(Prorrobação)
Tung-Sol Electric, Inc.
PRÓPRIA "ARPOADOR" LTDA.
aótaffe CORPOINMON"
Estados Unidos da América
Nome Comercial
Classe 28
Tèrmo ra° 650.724. de -13-7-1964
Para distinguir: Artefatos de matai*
ojsé de Araújo Bastos e José Roberto
plástico e de nylon: Recipientes !abri.
Ribeiro Bastos
cridos de material plástico, revestimenGuanabara
tos confeccionados de substancias uni.
mais e regelais: 'Argolas, açucare/roei
armações para óculos. bules, bandejas.
bases para telefones. baldes, bacias, boi.
Classe 8
sai, caixas, carteiras chapas, cabos
Bulbos elétricos incandescentes
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
650.733, de 13-7-1964
Têrmo
caixas para acondicionamento de ali.Casse 40
(Prorrogaçao)
mentos, caixas de material plástico para
Colcha.-s, enzerp5es, travesseiros, al- Badiadie Anita — e Soda —
bateria,. coadores, coca, canecas. co.
mofadas, coxins, acolchoados e estalos
Ak9engesellschaft
Iheres, conchas, cestas para pio, °esti+
para móveis e ramas
nhaa capas para álbuns e para livrar
ademanha
•
cálices, cestos, castiçais para vela.,
Temo a.° 650.725, de 13-7-1964
caixas
para guarda de objeta, cita.
Madona Baterias Ltda.
cilas. coadores para chá, descanso para
Guanabara
pratos, cepos e copinhos de rantoo
para sorvetes, caixinhas de (asile°
para sorvetes, colherinha& pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes. discos
embreagens de material plástico embaClame 36
Gara distinguir: Artigos de autuarias lagem de material plástico para serve*
e roupas feitas em geral. Agasalha tes estojos para objetos, espumas de
aventais.' alpercatas, =aguas; ' blusas nylon, esteiras, enfeites para autom8.
botas, botinas, bhmões. boinas, baba vai, massas anil-nados, escoadores de
doures, bonés. capacetes, cartolas, cara- pratos, funis, formas 'para doces, fitas
poças, casario, coletes. capas, duelo Isolantes, filmes, fios de cculase. fechos
eadeecols. calcadas. chaPeug. datas, da' Para bolsas, facas, guarnições, guarni.
1 tas. combinações. corpinhos. cal,:ts de 05ea para chu,setas e mamadeiras, guita,
sambaras et de crianças, calçara, calcas. nlcdes para porta-blocos, Quarnkerell
camisolas, camisetas, coam ceroulas Para liquidIficadores e para batedeiras
Classe 8
.
colarinhos.
cueiros, casacos, chiados, de frutas e legumes, guarnições de maBaterias, baterias primárias e baterias domino. adumes,
fantasias, fardas, pa- terial plástico para ctensilios e objetos
de acumuladores
ra militares e colegiais. fraldo, galo. guarnições para bolsas, garfos, galerias
elas, gravatas, gorros, fogos de liem- para cortinas, jarros, laminados, plásTermo n.9 650.726, de 13-7-1964
ticos, lancheiras, mantegueira& mala,
Vila C.ezar Materiais de Construção rie. fagiletas. leques, luvas, ligas, len- °Móis, pendedores de roupas, puxado:
Limitada
Og, manta. meias. maids, mantas, man- to para móveb, pires. pratos. Palitei.,
drião, mantilhas. palatos. Ralas. Penho• ros, pás de cozinho
Guanabara
edras pomes, arild
ar, pragas. pttlover, pelerinas, ponches gos, protetoes para pdocumentos,
pupolainas pijamas. punhos. Perneira* xadores de água para uso doméstico
Vila Ceza§
quiatonos, regalos. robe de chambre porta-copos, porta-niquelo porta-notast
sobretudos, aba. suspensortot porta-documentos, placas, rebites, todiMateriald de Construçàci • rouplio,
tes. sungas, atolas, soutiens, slacks nhas, recipientes, suportes suportes para
.
-Casse 3
tater, toucas, turbantes, taoca ufformes guardanapos, saleiros al hos, tigelas,
Um- preparado farmacêutico indicado
Ciasses: 1 e 16
'salda de banho, andalias, mater, citar. tubos para ampolas, tubos para seria.
no tratamento das infecções bacterianas Materiais de construções em varal
e vestidos
gaz, travessas, tipos da material plias-
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Termo no 650.741, de 14-7-1964
tico, sacolas, sacos, s-aq.,in'aos, sfusilba
para acondicionamento, IldSOS, sa- .Aercantil "Super-C:ouros ' Limitada
São Paulo
caras, colas a frio e cJlas não incleidas
em outras classes, para ourraeha, para
cortunies, para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
NUP$R-COUROS
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tacos, a lesivos
Class,: 3)
para ladrilros e adesivos para azulejos. Para distinguir: Couros e peles prepianéis, carretéis par tecelagem e gearradas ou não, artefatos de couro e
Éições de material plástico para indús• peles .
ag

i

tria geral de plásticos

Termo no 650.735, de 14-7-1961
Graagem Roma Limitada
São Paulo •

Termo n° 650.742, de 14-7-1964
Bar e Restaurante "Vas-Bas"
São Paulo
Limitada . •

OARAOTM ROMA LTDA.

V A.S —BIAS
p7m, Paulo—Capital

eeome Comercial
Termo n° 650.736, de 14-7-1964
IN/ — Adesivos e Tintas Ilimitada
São Paulo

Classe 41
Titulo
Termo 11° 650.743, de 14-7-1964
Metalurgic.a "L. P . M . " Limitada
—São Paulo

•

r JM,ADESIVOS s

:Tina LUA.
Nome Comercial
Termo n° 650.737, de 14-7-1964
Publicinco — Publicidade Limitada
São Paulo

PUBLICINCO¡PUBLICIDADE LTIL

Nome Comercial
Termo no 650.738, de 14-7-1964
Publicinco — Publicidade Limitada
São Paulo

rpm" thi an c o
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agenda,
anuários, álbuns iinressos, boletins, catálogos, edições impressas, revistas, 'orgãos de publicidades, programas radiofônicos, rádio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Termo n9 650.739, de 14-7-1964
Garagem Roma Limitada
São Paulo

/ R
S.áo

OMA
Capital,

Paula..

Classe 33
Titulo
êrmo n° 6 50.740, xle 14-74964
Retifica Merceixo Limitada
São Paulo

MERCEIXO.
$;c5 PAuln-Capital
Ciar— 3,,
Titulo

INOUSTRis

Classe 10
Para distinguir: Aparelhos metaiurgIcos
para fins clínicos e cirúrgicos: Alicates, agulhas ara seringas, alavancas para extinção de dentes, arcos para serra
de ouro, articuladores, agulhas para injeções, aparelhos para pressão arterial,
aparelhes de diat2rmia, aparelhos para
massagens, parelhos de rios ultra-violeta, aparelhos de raios X, aparelhos para surdes, aparadores, bandejas hospitalares, bisturis, boticões, braços para
canetas de brocas, brocas para clinica
e de protese, broqueiros, braços para
mesas-auxiliares, anéis e aparelhos para fundição e incrustações, canetas para brocas para fins dentários c,ubetas,
cones, colheres crtantes, calcadores, cadeiras para clinica médica, cefalometroe, cureta, dilatadores, espéculos, espátulas, extratores, escopros, estiletes,
extintores, extirpanervos, espigões simples e duplos para pivots. escalpelos,
esterilizaéores à alcool e elétricos, ex.
tratores de espigões, grampos para suturas, ganchos para músculos, instrumentos cirurgicos para operações, lancetas, limas para ossos, mesas para clinica médica e hospitalar e cirurgica,
martelos, placas para ossos, pinças, pinças anatõmicas, porta resíduos para
gabinetes dentários, protetores para
seios, serras e serras para raquiotomia,
seringas, sondas, tesouras, termômetros
Termo no 650.744, de 14-7-1964
Reformadora de Móveis de Aço
Fimoaço Limitada
São Paulo

Classe 40
Para distinguir: Móveis de aço em
geral para copa e cosinha, para residências, escritórios, terraços, pudim. e
prata

' Têrmo n• 650.745, de 14-7-1961
Confecções "329" Limitada
São Paulo

329 .

•

.ipoletria Brasileira

Nwiern!»•0

15:,"

Termo n° 650.748, de 14-7-1964
Indústria de Bebidas lirrfort Douglas"
Limitada
São Paulo

~~~

AWM4_

,ligRt

Classe 36
Para dietinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão. coletes, capas, chales,
cacrecols, calçados, chapéus, cIttos,
cintas. combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes, funtas.as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mante,s, meias
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pe.
let63, palas, penhoar, pulover, pe/erinas
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras. quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
susteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
tater, touass, turbantes, ternos, uniformes
• vestidoa

r•
▪
%New

r'

1181/4

g

lakIT
%I: 1.Walltlgt141,i(oji

Classe 43
•
Para distinguir: Refrigerantes
•Têrmo n° 650.749, de 14-7-1964
Fornasa S. A. — Indústria e
Comércio

PRORROGAÇÃO

EL,

vOt..1"4 REDONDA
1";$ '"R1 A

BRASNI-°"

Classe 8
Termo n° 650.746, de 14-7-1964
Para distinguir: Aparelhos elétricos, insIndústri de Bebidas "BirSort Douglas" trumentos científicos, instrumentos e
Limitada
aparelhos para fins tels: Craves, soque
tee, tomadas, fios, disjuntores, painéis,
São Paulo
dutos para barras coletoras chaves fusíveis, seguranças, retificadores de óxido de cobre, retificadores de selealo.
válvulas retificadoras, válvulas cieironicas, eletrodutos, aparelhos d iluminação residencial, industrial, externa e de
aeroportos, aparelhos de aquecimento,
aparelhos de controle eletronico, rolés,
reguladores de tempo, aparelhos de
aquecimento, aparelhos de controle eletrônico, reles, reguladores de tempo,
aparelhos de aquecimento por alta frequência, vibrometros, vibrografos, aparelhos de fadiga, equipamento _de balanceamento, acessórios para linha de
ra linha de transmissão, isoladores, rei
guiadores de voltagem, equiamentos telefonicos de alta frequencia, voltómetroa, amerometros, wattómetros, ftrequenciometros, medidores de fator de
otencia, medidores de watt-hora, quadros de controle, chaves secas, chaves
Classe 41,
a óleo, ara-raios, fusiveis, chaves desPara distinguir: Vermouth tinto
ligadoras, condensadores, transformadores,, reguladores, equipamentos de pro'Termo no 650.747, de 14 -7- 1964
va, 'aparelhos de medição, fogões, fogapsa — Adesivos e Tintas Limitada
reiros e fornos elétricos, estufas, paneSão Paulo
las e bules elétricos, camaras frigorificas e aparelhos de refrigeração, geladeiras, sorveteiras elétricas, chuveiros,
aspiradores, enceradeiras, ferroa elétricos de engomar e passar, batedeirat,
liquidificdaores, máquinas para moer
legumes e carne, refletores, torradores,
balanças, rádios, aparelhos de televisão, alto-Salantes, discos gravados e
emapainhat elétricas
?ermo no 650.750, de 14-7-1964
Pornasa S. A. -- Indústria e
Comércio
São Paulo
Classe?

Para distinguir: As seguintes máquinas
Classe 28
Iam &degeles Adiava

e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura: Máquinas ba-

tedeiras, ceifadeiras, adubadeiras, geme-
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adeiras, grades de discos ou dentes, ara, l bas de . onrabustivel para motorea, bomdos, rolos compiesaoros para esfarelar bas de água e gazotina para automa.
terra. escarrificadores, cultivadores, car- veia, bombas hidráulicas, bombas cenpideiras, atrancadores de tocos, máqui- trifugas, rotativas de deslocamento e a
nas para irrigação, ancinhos e empilha- pistão, bombas elétricas, bombas para
dores combinados: facas paar máquinas líquidos, para, pressa° hidráulica e, paagrícolas, máquinas para matar formi- ra compressões. bombas elétricas para
gas e outros insetrs, enxofradeiras, lan- pneumáticos, brunido:a para cereal.
ça chamas, máquinas pra pulverizar e máquinas batedeiras, máqu.russ brunidoborrifar desinfetantes, tratores a serem res, máquinas para bordar, máquinas
quinas de podar, máquinas sachadeiras, betoneiras, cruzetas, cilindros, câmbios.
máquinas ensilhadeiras. moinhos de ven- cabeçotes, camisas carter de cmbrea
to, motoarados, harruas e máquinas gens, carter de motor carteias, comuniveladoras, bombas de jardim, bom- tadores, cubos de placas de emb-eagens.
bas para adubos, grades articuladas, culatras de cilindro do motor caixas
• grades triangulares e goles de molas, de—lubrificação, carburadores cabeçotes
para agricultura, tosadoees de grama, do cilindro, coxeias. culeias cortantes
caldeiras a vapor para line agrícolas. para entalhar, cardans. bO.nbas de óleo,
vassouras mecânicas para Jardins
máq.:nas para cortar çrim, camisas paTermo n' 650.551, de 14-7-1964 ra cilindros i trilhos. aácie.inas catadoras, caldeiras. máquinas de costura, má•
Po . nasa S. A. — Indústria e
quinas adaptadas nas construções e conComércio
servação de estradas, corre de madeiras
e corretos, máquinas para certas e moer
São Paulo
cante e legumes, máquinas classificado.
Classe 16
ras, máquinas de centrar máquinas para
Para distinjuar: Materiais para causou- cortar, máquinas compresso:as, carretéis.
Ou e decorações: Argamassas. argila. máquiaas cravadeiras, carneiros .hidráuareia, azulejos. batentes.. balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimenta- licos, máquinas Para rabricar canhões.
ção. calhas. cimento. cal. cre. &ripas máquinas para fabricar cigarros, máquiisolantes. caibres. caixilhos, colunas, nas para toirar cortiça, distribuidores de
chapas para coberturas caixas d'água. gazolina (fiapos:broa de ti rranque difecaixas para coberturas. caixas d'água. rencial. dispositivos de gnição elétrica
caixas de descarga pra fixos, edifica- para motores. dínamos, fragas, desnatacôa premotdadas. estuque, emulsão de deli-as para manteiga, desfibradores de
base asfáitico.'estacas. esquadrias. estru- cana e forragem. máquinas desempalrae
turas metálicas pua construções, lame- dotas, máquinas debulhadwas. descasca.
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas dotas. máquinas distribuidora,' de conde função. !ages, btgeotas. material iso- creto e barro, espuladeltas eixos de
lantes contra trio e calor, manilhas. mas- direção, eixos de transaussào embreasas para revestimentos de paredes. ma- gens, engraxadores centrifugas para fordeiras para construções. mosaico& pro- laa engenhos de cana. expremedeiras
dutos de base asfáltico, produtos para para manteiga, engrenagens para mauturcas impera:acaba:untes as Minouengrenagens de &emalharas, en
eas de cimento e cal. hidráulica, padre. cals,
gullso. produtos betuminosos. imperraea- grenagens para eixos de manivelas.- enbilizantes. liquie.os ou sob outras formas armagens de parafusos atm fim. enors`para revestimentos e outros usos nas asigens de distribuicão, engrenagens mui.
construções. persianas, placas para pap tiplicadoeas. . elevadores MdMalleas,
~citação, peças ornamentais de cimen- exaustores para forjas, esmeris, esputo ou gesso para meros e paredes. papel las, máquinas tncanatorias máquinas
para forrai casas. massas anti-ruidos assacadoras, elevadoras suãcitirnas de
para use nas construções. parquetes. esculpir. diatragmas, engrenagens de
portas. portões. pisos. soleiras para por- comando das válvulas. wacintnas empitas. tilolos tubos de concreto. telhas, ta. %adora,' máquinas estaieirst eixos de
cos tubos de ventilação. tanques de C- comando, engrenagens plea eixos de
oruto. vigas. vigamentos. :vãs&
comando das válvulas e para eixo de
aanivelas, máquinas de estampar. máquiTênno n° 650.752. de 14-7-1964
nas de esticar máquinas para escavaFo r nasa S. A. — Indústria e
;az de terra máquinas de ez :tição de
Mem filtros pear limpeza do motor,
Comercio
figrur para óleo. ofes ir 'orlas. çresas.
• Classe 0
bradei,rua, fornalhas nara
Para distinguir: Máquinas para mas. „16rjas. tomas 'màn . .ifla?, para furar
irias textedis em 'geral, máquinas e suas e centrar. fornalhas rara tratamentos
partes integrantes para fins industriais. tertnicos, máquinas de f-4bricar papel
máquinas de precisão, máquinas opera- náuuinas para fabrico lo fumo máqui-

T'èrmo ao 650.753, de 11-7-1964
Sociedade Paulista de Investimentos
Limitada
São Paulo

mento a utolubrificadores, ariestes. apa insufladoras.. máquinas limadoras, mámotores a explosão, máquinas amassa- quinas de lavar vasilhames em atrai
relhos para mistura de combustivem
de mar:reinas para fabri.'Á- çac de bebidas
deitas, máquinas arnassadeiras, mátn. nas reirieerantes. de água aareiticadoras
amassadeiras de concreto e barro, má
máquinas de arrolhar e tampar gar-a
quinas de abrir chavetas, má l amas
quinas para enuarratar bebidas
afiadoras para ferramentas de corte é
lasliqui
mátos,
máauinas para colaqvu do s
máquinas para arqueação de embala
para
,
gens e volumes, má4tiinas. para afiar. ;"1"111°.' em vasilha ..es
para fermentar e misturar w . . :.as ;unta ., unimáquinas para ~siar máquime

•

PRORROGAÇÃO

.VSORIZOGAÇÃO

DEA
C.I...sse 41
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe it
Para distinguir: Materiais para conaru
eões e decorações: Argamassas. argila
areia. azulejos, gatentes balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimentaçffo calhas, cimento, cal. cré. chapas
:solantes caibros. 'caixilhos: colunas.
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de descarga para etixos, edificações premoldadas. estuque, emulsoo
base asfáltico, estacas, esquadrias. estrile
luras metálicas para %instruções. lamelas de metal. ladrilflas, lambris luvas
de função, Lages, lageotas. matesIal
lauta contra trio e calor, manilhas, massas para revestimento* de paredes, madeiras para . construções, mosaicos, produtos de base as ftitico, produtos sara
tornar impermeabilizantes as "argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulh o. produtos betuminosos. impermee.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para puvimentaçâo, eças ornamentais de
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antiFados para uso nas construções, parqueias, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanuses de cimento, vigas, vigamentos e
vitres
Termo ten 650.754, de 14-7-1964
1. & P. Coats, Limited
Emck;:i

Para distinguir: Balas, borabon.s, caramelos, confeitos, chocolates, cacãu, doces de açucar pastilhas e torrões
Termo

Ja°

650.757, de 14-7-1964

Luiz Rigo
Rio Grande do Sul

' PRORROGAÇÃO

••n•

Ceases: 8 — 11 — 21 --- 31 e 39
InsIgnla
Termo n° 650.758, de 11-7-1964
Tranquilo Glannini S. A., Indústria
de Instrumentos de Cordas
PapaR004-çjto

Conekrato

•

PRORROGAÇAO.

COATS
^
Classe 22
Para distinguir: Linhas

trizes, motores e suas partes, peças pa- aas Para fabricar pêlo ai cu:nar para
ra velculns. alavancas, alternadnrea. guindastes, gerado res oira corrente coo

aceleradores, anéis de pistão. neis de uniu e alternada geradnres de eletritro-quimicus aparelhos Ja:. a N,cePt,a0 ctdude. gaze:ticadores de Ilat. eOs compistão, anéis de esferas p ara
;en hustivels guinchos. injerore para carros, anéis de óleo aneis para facilitai furadores. máquinas ir .pressão.
'oro arranque dos maiores, anéis de seg- industriais (fornabasi máquinas

Termo 11° 650.756, de 14-7-1964
Casa Falchi S A Indústria
Comércio
Sào Paulo

Termo n° 650.755, de 14-7-1964
Casa Palchi S. A., Indústria e
Comércio
São Paulo

Té''rmo is" 650.760, de 14 -7-1964
Confecções Camelo 3. A.
São Paulc

PRORROGACkti

•

•
v
Á4.

caa.se 9
Para distinguir: Instrumentos musicais
de cordas e suasp partes: Pianos, vicie ião, violas, guitarras, violinos, harpas.
bandolina, rabecão, violoncelo, plana
las, orgàos, liras e cordas para os
. mesmos

. .

*

"si—
- -

"mis para condutos d'água de motoajustar máquinas de atarractia• bate.' 'es e asáuinas • iam .,idoras a frio e
Classe 41
oleiras, bielas braços hurrinho.s
d1sti t, intr: Balas, hm:21).1ns, conmetais.
r
a
.quente
para
aços
de motores franzinas hl
if ugos. feitos, char.olates. caramelos, pastilhas
.—ocos- bar-as lançadeiras, lub brade/reá
bombas . el_C ar : ornp rimido.
e torrões
bom.. Is N- nágumas de lavar
tos
e
'aduas.
mábrificantes, numbas ie
torsões
botei 'quinas lixadr,ras fnuar.,s • manais

•-vms2iRl4 BRASULURA
Classe 36
Pare, distinguir: Camisa

de

henerra
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acendedores para, máquinas de ex' cru. parcialmente trabalhado. aço pálio. aço
máquinas de acionamento de bombas,. refinado, bronze, . bronze em bruto ou
máquinas para adegas, máquinas para parcialmente trabalhado, bronze de
Materiais Para Polimento S. A.
indústria de couros e curtumes, adue- manga:leu, bronze em pó. bronze em
São Paira)
las, ma-, .nas para afiar ferramentas, barra, em fio, chumbo em bruto ou
•
máquinas agitadoras, bombas dag ua. parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
máquinas de ajusta., alargadores,
PRORROGAÇÃO
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
vancas,
rolos
compressores,
batedores
1RORROGACX0
VESTE
RANCHEIRO A CALÇA OVE
de autcmáticos de algodão, obmbas hi- parcialmente trabalhado. tarro em bruto,
ÇIAMA.::-T
A FAMILIA COM POUCO DINHEIRO
dráulicas, centrifugas, rotativas de des- em barra, ferro manganes• terra velho.
Industria Bragileiro locamento e a• pistão, máquinas para .gusa em bruto ou parcialmente trabaClasse 36
descaroçar, pisaduras d aiaouau ma- lhado, gusa temperado gusa maleável,
Frase de Propaganda
quinas trituradoras, purifiaadoras, traria- laminas de metal, lata em tôlha, latão
formadoras, elevadoras, para serrar em tolha, latão em chapas, latão em
Termo n° '650:761, de 14-7-1964
Classa 46
Compaulaa Calaado Ciark
amassadeiras,
descaacadoras, distribui vergalhões, ligas metálicas, amalhas,
Para distinguir: Pasta para oar e lusdoras, misturadoras, limadoças pára magnésio, manganês, metais não traba- •
trar Metais
aplainar, para torcer, batcd aas. má thados ott parcialmente trabalhados, meTermo n° 650.767, de 14-7-1964
quinas para cortar e serrar, para arque- tais eia massa, metais estampados.
metais paru solda, níquel. zinco
Cia. Importadora de Produtos
ar, ara arrolhar, descascadoras, cataAmericanos "Lipra"
doras, brunidoras, educadoras, máquiSão Paulo
nas ara tecelagem, para burilar, para
Termo no 65111.773, de 14-7-1964
branquear, separadoras, secadoras, de
. Fornasa S. A. — Indústria e
costura, de bordar, batedeiras, ben:fiComércio
PRORROGACAO
ciadoras, torradores de cereais, compressores,
debulhadcases,
desnatadeiras,
São
?aulo
MATFLOWIta
moinhos, desintegradoras, separadores,
r4N OIJS IA BRASIL/RA
Inda g tria Braelleira
entalhadeiras, perfuradora; expremedoClasse 7
ras, para filtrar, de çrezar retificadoras, Para distinguir: As seguintes máquinas.
Classe 39
prensas para algodão, alimentadores 'e utensílios para serem usados exclusiPara distinguir: Solados e saltos de
Classe 8
borracha
Para distinguir: Enceradeiras, aqui/adi clarificantes, máquinas para construção vamente na agricultura: Máquinas bacadores, aspiradores de pó, geladeiras, de estradas, máquinas de traçar, pren- tedeiras, ceifadeiras, adubadeiras, sameTermo no 650.762, de 14-7-1964
sas para alisa., alternadores, etc.
adeiraa, grades (j.g discos ou dentes, ararefrigeradores, ferros elétricos de engoFrigorifico T. Maia S. A.
dos, rolos compiassores para esfarelar
mar e passar, fogões, fornos e fogareiTermo n° 650.771, de 14-7-1964
São Paulo
ros elétricos; rádios, aparelhos de teleterra, escarrificadores, cultivadores, carFornasa S. A. — Indústria e
• visão, panelas e bules elétricos, formas
pideiras, arrancadores de tocos, máquiComércio
elétricas, chuveiros e aquecedores eléPRORROGAÇXO
nas para irrigação, ancinhos e empilhaSão Paulo
tricos, abat-jor e lustres
dores combinados; facas paar máquinas
Classe 8
T. MA IA
Para distinguir: Aparelhos elétricos, ins- agrícolas, máquinas para matar formi650.768,
de
14-7-1964
Termo
no
.Industria Brasileira.
trumentos científicos, instrumentos e gas e outros insetos, enxofradeiras, lanEscritório Ouro Branco Limitada
aparelhos para fina teis: Craves, soque ça . chamas, máquinas pra pulverizar e •
São Paulo
tee, tomadas, fios, disjuntores, painéis, borrifar desinfetantes, tratores a serem
Classe 41
dutos para barras coletoras chaves hz- usados em trabalhos de fazendas, máPara distinguir: Carnes !cascas, congesiveis, seguranças, retificadores de óxi- usados em trabalhos de fazendas, máladas, carnes, em conserva e salgadas
RSCRITORIO May
do de cobre, retificadores de selenio,"
válvulas retificadoras, válvulas eietro- quinas de podar, máquinas sachadeiras,
BRANCO LTDA,
Termo n9 650.783, de 14-7-1964
ensilhadeiras, moinhos de vennicas, eletrodutos, aparelhos d. ilumina- máquinas
Motores Elétricos Brasil S. A.
to, motoarados, charruas e máquinas
ção
residencial,
industrial,
externa
e
de
Nome
Comercial
São Paulo
aeropottbs, aparelhos de aquecimento, nave/adoras, bombas de jardim, bomaparelhos de controle eletronico, rolés, bas para adubos, grades articuladas,
Termo n° 650.769, de 14-7-1964
PRORROOni0
reguladores de tempo, aparelhos de grades triangulares e grdes de molas
Luciano Severi
aquecidanto, aparelhos de controle ele- para agricultura, tosadores de grama,
(;ão Paulo
SZPSCIALIZAÇA0..
trônico, ralés, reguladores de tempô, caldeiras a vapor para fins agricolas,
•
PA CTOR DE QUAL-11XX
aparelhos de aquecimento por alta frevassouras mecânicas para jardins
quência, vibrometros, vibrografos, apa,
hir
Ft,r) O 1,*
Classe 6
relhos
de
fadiga,,
equipamento
de
baExpressão
lanceamento, acessórios para linha de
Termo na 650.774, de 14-7-1964
Classe 2
ra linha de transmissão, isoladores, rei
Termo n° 650.764; de 14-7-1964
1 Para distinguir: Inseticida domésticos guiadores de voltagem, equiamentos teFornasa S. A. — Indústria e
Tecidos F. Clemente S. A.
Comércio
lefonicos
de
alta
frequencia,.
voltórne_
São Pardo
Termo no 650.770, de 14-7-1964
tros,
amerometro,
wattómetros,
SreSão Paulo
Fornala S. A. — Indústriá e
quenciometros, medidores de fator de
PR0RR00AÇA0
Comércio
Classe 21
°tenda, medidores de watt-hora, qua'O PRINCIPE It9
• São Paula
dros de controle, chaves secas, chaves Para distinguir: Veiculos e suas partes
e a RT1IT R as
a óleo, ara-raios, fusíveis, chaves des- Integrantes: Aros para bibicletas. autoligadoras, condensadores, transformádo_ móveis, auto-caminhões, aviões, amorres, reguladores, equipamentos de pro- tecedores, alavancas de cambio. braços.
va, aparelhos de medição, fogões, foga- breques, braços para veículos, biciclePRORROGACAO
Classe 23
reiros e fornos elétricos, estufas, pane- tas, cárrinhos de mão e carretas, canilPara distinguir: Tecidos
las e bules elétricos, camaras frigorifi- nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
cas e aparelhos de refrigeração, gela- carros, tratores, carros-berços, carrosTermo no 650.765, de 14-7-1964
deiras,
sorveteiras elétricas, chuveiros, tanques, carros-irrigadores, carros, carConstrutora São Paulo S. I'
aspiradores,
enceradeiras, ferros elétri- roças, carecerias, chassis, chapas cirSão Pavio
co». de engomar e passar, batedeiras, culares para veiculos, cebos de veiculai
liqufdificdaores, máquinas para moer carrinhos para máquinas de escrever
legumes e carne, refletores, torradores, corrediços. para veiculas, direção, dera
balanças, rádios, aparelhos de televi- gadeiras; estribas, escadas rolantes, elesão, alto-Salantes, discos gravados e vadores para passageiros e para carga,
"Co
engates para carros, eixos de direção,
cmapainhas elétricas
freios, fronteiras para veiculas, guidão
Termo n° 650.772, de 14-7-1964
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
IN DÚSIRIA BRASILÊIRA
Fornasa S. A. — Indústria e
motocicletas, motocargas, moto furgões,
Comércio
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
São Paulo
para-lamas, para-brisas, pedais, panttles,
Classe 6
Classe 5
rodas para bicicletas, raios para biciclePara distinguir: Abanadores as cereais, Aço
bruto, aço . preparado, aço tas, reboques, radiadores para veiculo&
eguminas para Indústria de tecidos, doce, em
aço para tipos. açb fundido. aço rodas para veículos, selins, tricicles,
rantes para veículos vagões, velOc1138»
^
dez, varetas de controle do afogador
acelerador, tróleis, troleibusz varam de
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE- CR$ 10 0.9
Carros, toletes para carros
•
Nome Comercial

Teizau no 650.759. de 14-7-1964
k Roupas AZ S. A. Indústria Roupas
Profissionais
São Paul s

i
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VOMPET DOR

Termo n° 650.766, de 14-7-1964

"Iblamasa" Indústria Brasileira de

