ESTADOS UNIDO
ff

SEÇÃO UI
ANO UH - N.° 220
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PRO RIEDADE INDIJSTRIAL,
EXPEDIENTE DO DIRETOR GERAL SUBSTITUTO

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Societa Per Azioni o contrato de
'Republicado por ter saído com in- sua exploração - Averbe-se o contrato de exploração.
correções)
Desistência de Processo

QáNTÁ-FEIRA.,

Transferência • Alteração de Nome
de Titular de Processos

Rio, 13 de Novembro de 1964
Beecham Research Laboratories Limited - declara a desistência do
termo 452.270 - marca: Octomycin
- Anote-se a desistência e arquives* o processo.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
RECURSOS

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 13 de novembro de 1964.

Notificação:
Uma vez decorrido o praza de recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n. 4.048 de 29-12-81 e mais
Dez Dias , - para eventuais juntadas at recursos, e do mesmo não
se feno, valido nent,um interessado, num notificados os reguerentes.abahaa menc ionados a comparecer a êste Departamento, a
fim de efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de Sessenta Dias
- na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

Philco Corporation do Estado de
Delaware - transferência para seu
nome das seguintes pa/entes de privilégio de invenção:
Termos: 124.113 -- 124.255 -126.468 -- 125.948.-- 125.713 -124.578 -- 124.374 -- 126.700 -126.732.-- 126.803 -- 127.489 -(Retificado por ter saldo com in- 128.294 -- 128.721 -- 128.814 -128.832 -- 129.218 -- 129.520 -correções)
129.589 - 130.393 - 130.622 /131.201 -- 131.061 -- Asaneal~
Remes
as transferências abaixo indicadas:
Rio, 13 de Novembro de 1964
1) Transferência para o nome de
The Seven-Up Company - recor- Ford Motor Company;
2) Transferência de Ford Motor
rendo do despacho que deferiu o terCompany para Philco Corporation do
RESiAURAÇA0 DE MARCAS
mo 438.514 - merca: 7-UP.
Estado de Delaware.
N. 323.656 - Protein - ProEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
tein Produtos Terapêuticos IncluaExiOncia.
RECURSOS
Ciais Ltda. - classe 3 - Concedo
Recursos
Rio, 13 de Novembro de 1964
Instituto de Angeli Società Per
Azioni - recorrendo do despacho
que indefeliu o termo 78.309 privilégio de invenção.
Albino Mendes ik Cie. Ltda. recorrendo do despacho que deferiu
o terna° 380.287 --- marca; Mendes
de: A. Custa Mendes & Cia.
Ltda.
Brasimet Comércio a Indústria S.A.
- recorrendo do despacho que deferiu o termo 383.594 - marca:
Brasilette do requerente: Perdinand Pericles Youyoute.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
DAS SEÇÕES
(Republicado -por ter saído com
wreções)
Riu. 13 de Novembro de 1964
Cor..ra,ii de Exploração de Patentes
Pirehi S. A. Companhia Industrial
Eras pede oara ser anotada
na pa.etite de privilégio de invenção
para: Aperfeiçoamento, em tambores
para a confecção de coberturas pneumáticas - n.° 67.093 - de; Pirelli

?o iriam de Papel e Papelão "Tubespiral" Ltda. - junto à patente
n.0 63.101 - Cumpra a exigência.
Zeloso Indústria • Comércio Ltda.
- junto à patente privilégio de Invenção - termo; 136.607 - Cumpra a exigência.
Yale & Towne Inc. Zweigniederlassung Velbert - junto à patente
privilégio de invenção n.° 68.974
- Cumpra a exigência.
Moacyr Veiga Martins - junto à
Garantia de Prioridade termo número 143.024 - Cumpra a exigência.
N.° 89.051 - Dr. Octavio Bicudo
Filho - Cumpra a exigência.
N.° 96.799 - Irmãos Menta Cumpra a exigência.
N.° 103.466 - Aerosol Research
Co. - Cumpra a exigência.
N. 0 127.276 - Universal 011 Products Company - Cumpre a exigência.
N.° 129.782 - Rheem Metalúrgica S. A. - Cumpre a exigência.
N.° 130.493 - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken - Cumpra a
exigência.
J. 8s E. Atkinson Limited - junto à patente do modelo industrial
n.o 653 - Arquive-se o pedido da
anotação de fls. 20, tendo em vista
a petição de fia. retro,

19 DE NOVEMBRO DE 190.

Morou Deferidas
N. 387.917 - DuclanisatIon Prodeo S.A. Proteção e Decoração
de Metais -- classe 8.
N. 413.517 - Aturai - Laboratório Roemmers S.A. - classe 3.
N. 414.710 - Vai:na - Valia
Vernizes Plásticos Ltda. - alasse 1.
N. 414.758 - Transistora
Inrebra Indústria de Relógios do
Brasil Ltda. - classe 8.
N. 419.217 - Morada do Sol
Organização Comercial de Sem
Molhados Morada do Sol Ltda. -

classe 41 - Com exclusão de tarinhas alimenticias.

I. 219.299 - Copric -

Copilo

Cia. Paulista de Intercâmbio e Co-

mércio - classe 50.
N. 419.998 - Mito - Cera:n.1mi
.Tatobá S.A. - clame 18.
N. 420.198 r- Lusimar - Agência Lucimar de Despachos Ltda.
-

classe 50.

N. 420.234 - Mirabel - Manufatura Paulista de Tabacos S.A.
- classe 44.
N. 420.754 - Durazina - Instituto Pinheiros Produkis Terapêuticos S . A . - classe 3.
N. 425.204 - Redima - &aclima
Soc. Distribuidora de Madeiras

a restauração.
N. 405.066 - Valery - Valery
Perfumes do Brasil S.A. - classe 48 - Concedo a restauração
.N. 423.264 - D Z Artes - D Z
Artes Ltda. - classe 40 - Concedo a restauração.
N. 440.391 - Tarzan - Lipi &
Filhos Ltda. - classe 44 - Concedo a restauração.
N. 448.945 - Sirta - Sirta Ser-

R.A. - classe 11.
N. 454.057 - Vinalegre - Licores Mitjans S.A. - classe 42.
N. 488.801 - Transverrsatil General Electric S.A. - classe 8.
N. 472.514 - Feather Finish Yardley & Co. Umited
clas-

Restauração de Título de
Estabelecimento
N. 405.747 - Imobiliária Serve
Bem - Imobiliária Serve Bem Limitada - classe 33 - Concedo a
restauração.
N. 436.368 - Radiovitran Enrico Trifiletti - classe 8 - Con
cedo a restauraçãf..
Restauração de Insígnia
N. 402.676.- Zip - Fonte salaza i. & Cia. Ltda. classe 98
Concedo a restauração.

Nome Comercial Defeirid,o

se 48.
N. 475.334--

Carnet da Felicidade -.- Jodir Seabra da Silva e
Omitido Antôni o Aranha - clas-

viços de Imprensa Rádio e Tele- se 49.
visão Associados Ltda. - classe 32
Frase de Propaganda Deferida
- Concedo a restauração.
N. 414.757 - Relógios II. SímN. 450.087 - Boutique thra Brasileira de Liwos a Revia. bolo do Lar Feliz - !nobre Ind.
tas Edibras Ltda. - .classe 92 - de Relógios do Brasil Ltda. classe 8 - Art. 121.
Concedo a restauração.
Deferido,
N. 414.508 - Algodoeira Pernandes S.A. - Algodoeira Fernandes S.A. - classe 4 e 33 Art. 109 n. 3.
Titulo dp Estabelecimento
Deferido
N. 414.395 - Cantina Don Camilo - Wallace Arthur SerZatt -

classes 41 - 42 - 43 - Art. 117
XL 1.
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Repartições Públicitsv
deverão remeler.:11 ixpediente
destinado à ; Éltblicaçãc .nos . • DEPÁRTP MENTO CE IMPRENSA NACIONAL
' jornais, diátianie'nle, até as
15 horas, eãeío "VOS. üib.ados: • •
- . ALBERTO DE BRITO FEREIRA
quando devdrãO :fazeg-3 le• até :üs
C.I4aFIE - 0d 'SÁÉRVIÇO DE PUBLICAÇÕES
11,30 horas.'
cb.." 04 sacio CE ssoAçÃo
FLORIANO.C-LIIMARÃES
- As reclamações, pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
tes à matéria, retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou- omissões, deMR ÇÀ (-3 itt
verão ser formuladas por •!sB .,so
puladeed...a. do •xpeadEmunto do Ompreturnento
crito, à Seçãc1 de Redação, da.,,
Neeloneee
Peopri•dma• Induotrint do Mini•t•rio
9 às 17,30 horas,. no máximo
da IndaSstrla • cor.a,cao
até 72 horas após • a saída dos
irrprdbStd IIEE QocIn cc. MprrIkmento di. Ir .rulia Nccio:111
órgãos oficiais.
•
•
- Os originais deverão cer
NSINArr:'R.J.S
dactilografados e auUliticados;
resscdvadas, por quem de di- ne:eawriçaks. 1 Pan .ra. rimas
FuNcioN,Áiiios
reito. rasuras e enienacti.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as- para .o
exterior, que serão- sempre Semestre . . . Cr$ (100,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
Cr$
900.00
Cr$ 1.200,00 ilno
apuais, as assinaturas poder- Ano
Exterior:
•Exterior:
is.:ÃO tomar, em qualquer épo,
ca, por seis meses ou. uni ano. Ano
Cr$ 1.:;00.00 Ano
Cr. 1.000,00
- As assinaturas vencidas
N./lerão ser. suspensas sem par•le supericf do endert:s :o vão. continuidade no recebimento
impressos o número do talão dos jornais,' devem os a5siztanaue.to prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro. () !nrls e o ano em tes providenciar a respectiva"
:erram:à-c, com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
lacte de suas 'assinaturas; na A fim de evitar solurão de mínima. de trinta (30) dias.

•

•••••

As

)Ç-PEDIENTE
•

,

clob

N. 414:502 • - Alaeadoeira Earl
sandes - Algodoeira Fernandes
- classe - Art. 117 n. 1.
Fábrica
nnari 84 Vieira - ceasClaia - Ge
Mn 6 - 8 - 11 --- 21. - 39 -47
- Art. 117 n. 1.
N. 433.238 - Fãbatca de Caixas
de Papelão Paulista - Guilherme
Ahdri. & Cia. Ltda. - classes 38
-50 - Art. I17 n. 1.
Marcas Indeferidas

N. 420.311 - 5.10g1 Mirim Metahl ...gica Mogi Mirim S.A. Indústria e Comércio - classe- 5.
N. 420.978 - Laora - Ogival
13.4 - classe 8.
IN. 446.702 - Paina Seda - Juslei S.A. Comércio e Indústria classe 40..
N. 461 489 - Italiana - Malharia Italiana S.A. - classe 24.
N. 453.003 - Itájai - Usin;1 de
AçUenrAdelalde S.A. - classe 41.
N. 453.005 - Itajal - Usina de
Açucar Adelaide S.A.. - classe 47.
N. 453.013 - Brasília - Trol
S.A. Indústria e Comércio classe 48.
N. 466.398 - Vila Espanhola Barateiro de Cereais de Vila Espanhola Ltda. - classe 41. N. 467.960 - Rústica - A Tuna
•
Farah - classe 37.

N. 225.335 - H F Strong - Ha.milton Franco & Cia. Ltda. dasse 35.
N. 412.536 - Revista Brasileira
•ba Criminologia e Direito Penal Soe. Brasileira de Criminalogia
- classe 32.
N. 414.168 - América Latina
N 47(.729 - Ametista
em Revista Facere Veritaten - Antagsta Ltta. - clar*Se 13.
Joaquim Bemvenulb da Silva N. 472.754 - Grécia - Marceclasse 32.
naria c.Carpintaria Gracia Ltd•t.
N. 414.707 - Franklin - - José - -classe 16
N. 473.616 Pinhão - MerceaAndré Franklin Teixeira - clasrias Nacionais S.A. - classe 41.
se 37.
R 474.76s. - Mamada - ThoN. 414 708 - Dona de Casa /01i:redito Gonçalves Dantas - maz D. &nato - classe 42.
N. 477.233 - Taubaté - Radio
classe 46.
Cultura e Taubaté Ltda. - clasFábrica
Tupi
N 415.313 se 32.
Tupi Ltda. - elaaap
N. 415.682 - São Joaquim Expressão de Propaganda
Ulairajara de Almeida Valint Indeferido
•
classe 41.
N. 416.396 - Contos de Pada
N. 450.712 - Faz a Criança Fe- Editera La Selva S. A.
liz
- Indústria dc Esqualrias e
•
se 32.
Parques Inespar Ltda. - classe 49.
Oacy Carlos Pe.
• N. 419.297
reira - classe C.
Frase de Propaganda Deferida
N. 419 803 - Ergometil - taboratórig Far_maquion Ltda. - N. 361.544 - e)a Mais Finos'
eine-0.3
Produtos na Melhor Cesta de Na- Alimentos Selecionados
N. 420.243 - Café Mundial - tal
Toca Afaria Sa/ca40 - classe. • 41. Amaral S.A. - classes 27 e 41.

Nome Comercial ndefericlo

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de 'esclarecimentos quanto
à sua aplicação. solicitamos
usem ns interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais sã 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 aio da assinatura.
'- O custo de cada exemplar
atrasado 'dos órgãos oficiais
será; na venda avulsa, acrescido de ca 0,50. se do mesmo
ano, e de Cr$ Lin por ano
'decorrido.
Nome Comercial Deferido

N. 468.564 - Dessio Domingues
N. 433.440 - Grande Camiseiro
Ltda. - Grande Camiseiro Ltda. S.A. Comércio e Importação Dessio DomIngues S.A. Comércio
Diversos
e Importação - Art. 109 n. 2.,
N. 453.725 - José Cavalcante
Sidrim - Arquive-se.
N. 470.127 - Casa Santa Ca-,
tarina S.A. - Arquive-se;
N. 470.128 - Casa Santa Catarina S.A. - Arquive-se.
N. 470.524 - João Alves de
Souza - Arquive-se.
N. 476.080 - Serralheria Santa Catarina de Antunes Pierotti
tfonf erdini Ltda. - Arquive-se,
EXPEDIENTE DA. BEÇA° DE
PESWISAS
Dia 13 de novembro de 1964.
Notificação:
Uma vez decorrido o Prazo de recurso previsto peio artigo 14 da
Lei i 4.048 de 29-12 01 e mais
Dez Dias - para eventua ,s 'juntadas de reemos, e do mapa() nãe
se tendo valido nenhau interes
&Leo, ficam noti ficados os requerentes abaixo mencionad• s a comparecer a 'este Departamento„ a
fim de efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificadas
dentro do prazo de Sessenta Pias
- na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industriai.
MARCAS DEFERIDAS

Titulo de Estabelecimento
Deferido
N. 476.258 - Salina Viveiros
-- Espólio de Joaquim Alves NI» •
gueixa da Silva - classe 41 Art. 117 n. 1.

Exigências
N. 450.332 -- Odete R. dos San
tos - Satisfaça exigência.
N. 469.208 - Tipografia Delta
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 472.610. - Sociedade Civil
Jóia " Ltda. - satisfaça exigén,

-eia..

N. 472.732 - Fernando Vergueiro -- Satisfaça exigência..
76.29
•9
476.299
. - Refrigerantes Sulrio•
grandenses S.A. indústria e Comércio *- Satisfaça exigência.
N 476.792 - Pastaaria China
Cometa Ltda. - Satisfaça exigência
Diversos
N. 446.848 - Rodovlát103 3 iN
zendas Ltda. - Prossiga-se com
Indicado pela s eção.
N. 453.078 - Seuviços e Em.
preen.dimentos do Litoral Ltda Prossiga-se como indicado nela seção.

ar. 476.307 - Edmundo Pe.reirs,
N. 454.915 Crianete - In.Wiatria de Ataduras Gessadas Cria L Cia. Ltda. - Prossiga-se come
indicado pela eaeãa
tal Ltda. - clama Ie.

•

Marcas Deferidas
Tarmos:
N. 433.363 - Libraail - classe
46 - de Indústria e Comércio Libra Ltda.
N. 448.500 - Colei - classe 40
- de Cotei, Decorações Ltda.
N. 450.316 - Vaney - classe 29
- de Erasmo Vasconcelics.
N. 480.357 - Mafersa - ciasSe 35 - de Material Feiroviário
S.A. Mafersa - Com eaclusão de
Almofadas de Couro.
N. 460.358 - Mafersa -' classe
18 - de Material Ferroviária. S.A.
Mafersa.
N. 462.031 - Doctar's Club classe 32 - de Consórcio Imobiliário Flamingo Ltda.
N. 473.533 - Minzuca -- classe.
49 - da Ao Esporte Maluca:Ltda.
N. 473.547 - Vassoroil - classe 47 - de Bruna Pasquali Jorge
'Tavares.
N. 473.548 - Vasso e ail - classe 48 - de Bruna Pasquali Jorge
Tavares.
N. 474.967 - Gurgel - classe
21 - de João Augusto Conrado do
Ama tul Gurgel .
Titulo de Estabelecimento
Deferido

Retificações d• Clichés Palicados
Têrmos:
N. 447.128 - Nome comercial
- Pronto Socorro Santa Paula
S.A. - Requerente - Pronto Socorro Santa Paula S.A. - clichê
publicado em 4 de maio de 1960.
N. 450.206 - Marca Itatiaia 'classe 40 - Requerente - Máquinas e Êquipamentos Itatiaia-Ltda.
clichê publicado em 2 de junho
de 1960.
N. 474.944 - Marca Baby classe 41 - Requerente - João
Silva Costa clichê publicado em
24 do fevereiro de 1981

N. 424.985 - Telanga Importação, Exportação e Comércio Ltda.
- Prossiga-se na classe 41 - artigo na classe, marca Telanga.
/kl. 432.178 - Starpavi Engenharia, Comérció e Pavimentação Limitada - Aguarde-se solução do
armo apontado.
N. 446.853 - Sataru Kagiyama
- Prossigy-se nas classes 8 - 33
- 50 - Titulo.
N. 473.032 - Antônio Branbilla
- Aguarde-s solução , do tèrmo
apontado.
N. 475.383 - Iris Tulio Aguarde-se aaução do têrmo apon
tado.
N. 478 928 - Drehar S.A. Vinhos e , Chnmpanhas - AguardeSP soluçãa do têrmo apontado.

N: 885.324 - Marquem Simões Ltda. - clame 44 - Prorrogue-se o registro. Prorrogo440 da "rase de
Propaganda
•
N. 657.65) - A Maravilha da
Ambiente= Persiana Columbla
S.A. - classes 8 16 - 34 - 40 Prorrogue-se o registro.
N. 625.908 - Quinzena da Economia da A Sensação - A Sensação Modas S.A. - Prorroguese o registro.
Prorrogação de Titulo de
Estabelecimento

&tateia Ltda. - sons exelusto de
caries envdoPee, earteme comerciais
• de visita.
413.844- Piora - al. 15 NP 418.844Flora
dei Loja Chá
e. A. Indústria
• Comércio.
NP 414.119 - Autonal - el. II
- de; Autonal 8. A. Corrikeia
Importação . - para os artigos discriminados.

N.° 417.779 - Número 1 - classe 41 - de: Hoshino & Hoshine
Ltda.
N.° 417.780 - Número Um
-- classe 1 - de: Hoshino & Hoshino
Ltda.

N.° 442.687 - Ueeeorin - el. 3
de: Union Chimique Belga 8. A.
Na 454.718 - Bossa Nova el. 44 Frita Holleandar.
14.° 462.794 - Belacap - el. 17
- de: Belacap Decorações Indústria
• Comércio Ltda.
NP" 468.508 - Hiposteras - el.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E 3 - da: Laboratório Thebra EL A.
SEÇÕES REPUBLICADO POR TER N.° 468.513 - Dandrinol
el.
SAIDO COM INCORREÇÕES
- de: Laboratório São Luiz Ltda.
N.0 472.865 - Polonort. - el. 8
Dia 13 de novembro de 1984.
- de; Orlando O. Cavalcanta & Cia.
Notificação:
N.° 473.532 - Min gue& - el. 38
- de: Ao Esporte Minauca Ltda.

N. 864.370 - Cico - Cia. Industrial de Construções Cico classe 33 - Prorrogue-se o registro.
N. 665.140 - Divin'olandia Armações de Aço Probel S.A. classes 11 - 37 - 40 - Prorrogue-s e o registro.

Notificação:

Dia 13 de novembro de 1964.
Uma vez decorrido o prazo de tecurto previsto pelo artigo 14 da
Lei ri. 4.048 de 29 . 12-61 e mais
Dez Dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os reguereat's abaixo menciaaa.cips a cam•
parecer a êste Departamento„ a
fim de efetuarem o pagamento da
taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados
dentro do Prazo de Sessenta Dias
- na forma do parágrafo único
Uma vez decorrido o prazo do reis
do artigo 134 do Código da Pro- curso
previsto pelo artigo 14 da
priedade Industrial.
Lei ri. 4.048 de 29-12-61 mais
D al Dias - para eventuais juntaMarca Dei crido
das de recursos; e do muno não
N. 419.326 - Sortron - Sog- se tendo valido nenhum interestroa Sociedade de Equipamentos sara:), ficam aotiarados as requeEletrônicos Ltda. - classe 8 - rentes staaixo men tonada; a comparecer a êste Departamento,, a
Com exclusão de radiolas vitro- fim
efetuarem o pagamento da
las que constituem marca de ter- taxade
final concernentes "a expediceiros.
ção dos respectivos certificados
dentro do prazo de Sessenta Dias
Exigências
- na forma do parágrafo único
N. 228.131 - J. Carvalho & do artigo 134 do Código da ProCia. Ltda. - Satisfaça exigan priedade Industrial.
Cia.
Marcas De leriam'
N. 612,957 - Laboratório Dyonisio Ltda. - Satisfaça exigênTêrrnos:
cia.
.

N. 448.147 - Nova Brasília, Cidade das Artes e das Letras Editora - ciasses 32 - 33 - 50 de João Garcia dos Sanhas - de
acôrdo com o art. 117 n. 1 do
Código.
N. 453.572 - Trauma - classe.
33 - de Comercial e Transportadora 'Transul Ltda. - art. 117
ri. 1 do Códiga
N. 476.096 -• Pala do Sol Centro de Recreações - classe 33
-.a Requerente Solimóvela Oanstrutora Imobiliária e Incorporadora Ltda. - art. 117 n. 4 do Código.
N. 478.117 - Roma - classe as
N. 664.605 - Keiser Jeep Corp
- de Supercinemas S.A.'- art.
- Satisfaça exigência.
117 n. 4 do Código.
N. 664.872 .- Fábrica DOWSI
aT. 476.118 - Mônaco - classe
33 - de Supercinemas S.A. - S.A. Calçados e Artigos Para Esporte - Satisfaça exi glacia . é
art. 117 n. 4 do Código.
N. 665.265 - Cia. Industrial
Rio Guahyba - .Satisfaça exigênExigências
cia.
N. 451.277 - Oney Oswalda MiDiversos
cell - Cumpra, a exigência.
Diversos
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N. 659.174 - Alia Lavai .Aktiebolag - Aguarde-se.
Pror7ogaçao de Marcas
N. 650.734 - Bakelite Corp. -Bakelite Limited - classe 1 Prorrogue-se o registro.
N. 655.360 - Pirani - Casas
Pirani S.A. Comércio e Importação - classe 40 - Prorrogue
registro.
N. 664.253 - Vallestril - GD
Searle & 03. - classe 3 - Prorrogue-se contrato de exploração a
favor de GD Searle do Brasil Laboratórios Medicinais Ltda.
N. 665.311- Relief - Omihino
Selyaku & Cia. Ltda. - classe 3
- Prorrogue-se o registro considerando-se os artigos como proevpreventivos de doenças neuroses:
se CI

-

insígnia Comercial Def atida

N.a 424.74$ - Clube de Campe
Anchieta el. 38 - de: Clube de
Campo Anchieta - Artigo 114 do
Código.
Titu/o de Estabelecimento Deferido

N.° 419.351 - Arbap Construtora • Pavimantadora - el. 16 e 38
- de: Arthur Baptista - artigo 117
do Código.
Marca Indeferida

N.° 414.Y29 - Legislação do Trabalho - el. 32 - de: Armando Ca.
admiro Costa - José Altino Silveira
Brasiliano - José Casimiro Couta
N. 456.888 - Nachi - Mamo 8 - e Misael de Oliveira Junqueira -•
- de Fujikoshi tateei Industry C.° Indeferido - artigo 95 número 5 do
Ltd. - Com exalusão de material Código.

elétrico e de aparelhos elatricos,
que deveriam ser discriminados.
N. 458.992 - Arclopec - classe 21 - de Arcoplec Auto Peças e
Acessórios Ltda. - Com exclusão
de alavancas de cambio e mancais
de rolamenbas.
N. 474.387 - Formara - classe 50, - de Fermasa Ferro Maleável S.A. - Para impressos.
N. 472.615 - Viscount - elassé 40 - de Indús t ria de Móveis
Parisiense S.A. - Com 'exclusão
de bandejas domiciliares e smolduras para quadros. ,.
N. 431.806 - Cacareco - classe 42 - de Ridoval Letizio e Antônio Letizio.
N. 454.283 - Prochnow - classe 41 - do Prochnow & Cia. Limitada.
N.° 454.293 - Brighton - cl. 36
- de: Earros & Cia.
N.° 460.344 - 1f-fena - cl. 40
de: Material Ferroviário 15. A.
Maferea - com exclus go de portaretrato..
N.° 476.839 - Lohenbraz - asa
55 - der Loba:abra: Comércio e In-

Alteraçêo da Nome de Titular
de Processo
.Suddautach• Cherniefeser Aktien.
gesellschaft - pede para ser anotado no termo 322.086 - merca Dama
- a alteração do . nome da titular
Anote-se a alteração da noras.

Exigência
Termo:
-

N.0 474.800 - Bazar Nitian Ltda.
Cumpra a exigência.
Diversos

N.° 413.458 - Panificadora •
Transmontana Ltda. - Aguarde-te •
termo apontado.
N.° 456.568 - Crava Empreendiminto.. Administração S. A. Aguarde-se ténno apontado.
NP 475.718 - Abelha S. A. Per..
mons, Ferramentas e Materiais pe.
ra Construção - Aguarde-se o termo
apontado.

-
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DAS DIVISÕES
. Empurre-a Contra Os
ma REPUBLICADO P011 D1j= E ... Sopre Lentamente,
=
Fazendo Linda Bola - classe 41
TEREM SAIDO COM
INCORREÇÕES
Companhia Brasileira de Novida• des Doceiras - Art. 121.
Dia 13 de novembro de 1964.
Titulo de Estabelecimeitto
Deferido Notificação:
n
Uma vez decorrido o prazo de reN. 419.490 - Serviço de Lotacurso previsto pelo artigo 14 da ções
Comerciais Pan-Americana Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais classes 33 - 50 - Serviço de LoDez Dias - para eventuais junta- tações Comerciais Pan-Americana
das de recursos, e do mesmo r ão SjC - Art. 117.
se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os regue- Transferência e Alteração de Nome
rentes abaixo mencionados a comde Titular de Processos
parecer a êste Departamento„ a
fim de efetuarem o pagamento da
Fábrica Nacional de Acèssórios
taxa final concernentes a expedi- Para Lubrificação Ltda. - Transção dos respectivos certificados fer&Pcia roxa seu nome da marca
dentro do prazo de Sessenta Dias Vanlub n. 473.481 -- Anote-se a
- na forma do parágrafo único transferência.
.•
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Exigências
MARCAS DEFERIDAS
• N. 423.419 - Fortuna Sancaetanense - classe 41 - Panifiradora Fortuna Sancaetanense Ltda.
N. 430.579 - Gima - classe 31
oima Indústrias Reunidas 8 A.
.- Com exclusão de pestanas
N. 454.837 - Senhor da Serra
- classe 41 - Panificadora Senhor da Serra Ltda.
• N. 454495 - M B Complemento de Elegância - classe 13 - MB
Indústria e Comércio de Bijouteria Ltda.
N. 437.051 • r- Homens Que Fazem o Progresso - classe 32 Transportes Expresso Ria Ltda.
N. 460.369 -_Mafersa - classe
$1 - Material Ferroviário S.A.
Mafersa - Com exclusãn pestuas.
N. 460.384 - Mafersa -- -casita $ - Material Ferroviária 8.A.
marersa - Com exclusão do aparelhos de expurgo, isolartes, nor.
inõgrafos e teanigráfos.
N. 481.358 - I.M.C.E. - elas.° 21 - Indústria Mar-Ruin C.
Esteves IMCE" Ltda. - Cr.m exrdusa3 de Caixas de cambio e embalagens. .
14. 482.309 - Luccazone - classe 43 - Luccazone Indústria e
Comércio de Bebidas Ltds. - Com
os exemplares de fls. 43 e 5.
N. 460.385 - Mafersa - classe
20 - Material Ferroviarin S.A.
Mafersa - Com excluslo de flutuadores para hicIrrimetria.
N. 470.897 - Sapopemoa •' Classe 50 - ROO Contabil Sa.anpemba Ltda. - OCrrn exclusão de
carta-s, envelopes, cart5ec de visita e cartões comerciaisN. 472.063 - Remopnrea - cias
80 40 - Indústria A Comérci) de
Móveis Rrannporea Ltda.
N. 474.896 - &arpa - classe
42 - Antônio Scarpa Irmãos.
N. 474.915 - Padrinho - dasSe 42 - A. Bartneck & Irmão.
I. 475.414 - Rauvier - •!lasse
48 - Eml/fa Palladinel li Ecuvier.
N. 4'75.560 - Michel'S Texcolor
- Classe 36 - Migue/ Paulo Cat.
•
Sinal de Propaganda Dedo
N. 412.727 - Pedido
Atendido ... Ping-Pong - .Gome Bola
- Mastigue BOM a Goma Até
'Amolecer, Coloque-a Na ponta da

Novembro de 1964

N. 475568- Armando A,. Re- bofa S. A. Cabos • &fatiada
bello - Prossiga-se na alua') 1 - 'aviastes - oposição ao groso núConsiderando-se 0 artigo reivindi- mero 642.633 - marcas San%
cado como colas quimicas para in- classe 8.
dústria.

Dipadra Padraira • Obras Ltda.

N. 478.148 -.Antônio Bezerra

oposição ao termo 642.701 - marcas
Dihedra - classe 16.
Ibia Instituto Bioquímico Intor
Americano S. A. - oposição ao Urmo 642.510 - marca: Glucalumina
- classe 3.
João Kessler Coelho de Souza oposição ao termo 646.954 - marca
Camet de Turismo - cl. 32.
S. A. Grodinho Braune Indústrias
de Papel - oposição ao termo número 644.503 - marca: Vera Crus
- classe '32.
Termornecálnica São Paulo S. A. oposição ao termo 644.079 - mar•
ca: Premax - cl. 11.
ArtigN Para Cavalheiros Dozan
Ltda. - oposição ao termo 641.891
- marca: Doran - classe 36.
Spcoeta Pai Axioni Caloso - oposição ao termo 641.931 - marcas
Gelar •- classe 8.

Pacot Prossiga-se na classe 33.
N. 843.398 - Instituto Latino
Amèricano de Radon S.A. classe 3 - Insígnia: Ilarsa.Prossiga-se como registro ?AVO Pas
-sandocntaropzdeopasição desta data em diante. Clichè
publicado em 21-9-64.
NOTIÇWRIO

Oposição

Indústria • Produto* Alimanticios
Racionais Inpar Ltda. - oposição
ao termo 646.845 - marca: Impar
- cl. 41.
Mario Costa - oposição ao terN. 431.737 - Vittorio Cimino - -mo 647.361 - znárca: Universo -

Cumpra a exigência.
N. 432.818 - Cirtegue Diamante
Azul S.A. Relógios e Jóias Comercio e Indústria - Cumpra a exigência.
N. 448.421 - Cestari 8 A. Indústria Sulina de Produtos Alimentícios - Cumpra a exigência
N. 474.388 - Raimundo Poincarre Mesquita -Cumpra a etigênda.
N. 474.851 - Alice Jadhan Mussi - Cumpra a exigência.
N. 475.740 - Transportadora
Vale do Itajal Ltda. - Cumpra a
exigência.
Diversos

N. 288.735 - Indústria de Bebidas 8. Archinã - Arquive-se o
processo.
N. 390.379 - Sociedade Hotel
Toriba Ltda. - Arquive-se o ;mo
ceStr.
N 410.388 - Indústria de Tacos Tacobel Ltda. - Arqutie-se o
processo.
N. 420.160 - Dieta S.A Produtos Alimentícios - Aguarde-se
têrmo anterior.
N. 427.220
Estúdia Gráf:e
Garimar S.A. - Arquive-sé o
processo.
N. 427.221 - Estúdio Gráfico;
Oarimar - Arquive-se o processo.

Ns. 427222 - 427223 - Estúdio
iaro
soerrp
o coesaseiom
. ar S . A . Arquive.
N. 424.955 - Lauro Larrea de
Quea -- Arquive-se o processo.
N. 458.255 - Irmãos Lssa Ltda.
Arquive-se o Processo .•
N. 459.050 - Tecidos L. Caldas
S.A. - Arquive-se o processo.
N. 460.245 - A Feira Livre de
Rair gs e Tecidos Ltda. -• Arquive-se o processo.. N. 480.608 - -Luiza Henschel
Zangrande - Arquive-se o proceaso.
N. 461.073 - Maria Nazaré Ribeiro de Albuquerque - Arquivese o processo.
N. 462.092 - &S. Empresa de
Viaç" o Aérea Rio Gra ndense
V
- ArQuive-se o processo.

classe 36. Wanderer Buromashinenwerk G.M.
Volkswagen- do- Brasil Indústria e
-- oposição ao termo 644.121. Comércio de Automóveis 8. A. -

marca: Exacta Carlos Alberto Dias Coelho - oposição ao termo 647.522 - marca:
Santo Antonio - cl. 40. A. E. C. Limited - oposição
ao termo 642232 - marca: Real
- cl. 21.
American Hrurne Products Corporation - oposição ao termo 642.083
- marca: Autopol - cl. 46.
Laborterépica Bristol S. A. Indústria Química - oposição ao termo
642.211 4.... marca: Colacia - cl. 3.
Unibrasil S. A. Agricultura Indústria e Comércio - oposição ao termo
639.022 - marca: Unibra - cl. 11.
Roque de Moraes Go** - oposição ao termo 642.871 - marca.:
Palmares - cl. 42.
Abrasivos-Q'Lustío Ltda. - oposição ao termo 627.512 - marca: Pisolustro - ci. 46.
Máquinas Mané Ltda. - oposição ao termo: 644.270 - marca:
Meuá. - cl. 6.
Máquinasmaufr Ltda. - oposição
ao termo 644.271 -- marca: Maus
- el. 5.
Boszano S. A. Comercial Industrial
e Importadora -- oposição ao termo
642.766 -- marca: Panache - cl. 48.
Bozzano S. A. Comercial Industrial
e Importadora - oposição ao termo
642.933 marca: Se Sol c/fig. de
(Rótulo) - cl. 48.
Harley Davidson Motor Co. 4posição ao termo 642.590 - marca: Davidson ci. 50.
-

Sociéte Cobra - oposição- a9 termo 642.742 - marca: Cobra classe 2.
• Fundição Tupy S. A. - oposição
ao termo 644.815 - marca: Tupi
- classe 21.

A Imperial Modas S. A. - oposição ao termo 648.995 - titulo: Lojq
Imperial - clames 23 - 36.
Aços e Ferramentas Refasa S., A.
- oposição ao termo 642.938 marca: Refaço - cl. 5.
Isofil S. A. Fios Cabos e Materiais
1:ai:iates - oposição ao termo número 642.632 - nom. comercial.

oposição ao termo 643.246 - marca: Nacional - cl. 21.
Victoria Werke A.G. - *Posição
ao termo 471.460 - marca: Vitória
- classe 6.
Demo S. A. Ind. e Com. Export.
• Import. - oposição ao termo nitmero 647.475 - marca: União classe 41.
Demo S. A. Ind. • Com. Export.
e Import. -- oposição ao tiblno número. 647.485 -- nuuea: União -classe 41.
l'ha Proctar as Ganable Company
- oposição ao térreo 642.339
marca: Lava - classe 46.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

•

TEMO N. 121.172
12 de julho de 1960

Requerete: Sidney Hedley Binchiun - Estados Unidos da América.
Título.: Aperfeiçoamentos em
truque simétrico para carros que
sôbre trilho único Privilégio de
Invenção.
- Um truque de carro que
corre sèbre monocarril simétrico
compreendendo um .chassi de truque formado para montar urna
ga de suporte, pares de radas de
acionamento avante e à ré no
dito truque, estando cada par •de
rodas e mplanos que convergem •
descendentemente, me-los:para acio
das guia apoiadas no dito chassi nar as ditas rodas e pares de roe estando num plano horizontal no
sentido do tépo do dito
Total de 20 pontos.
O requerente reivindica de adirde com a Conveição Internacional
e o Art. 21 do Decreto-lei número
7.903, de 27 de agôsto de 1045, a s
prioridades dos correspondentes.
pedidos depositados na Repartição
de Patentes dos Estados Unidos da
América em 13 de julho de 1959,
28 de agósto de 1h133 e 26 de fe
vereiro de 1960, sob ri .s 823.751.
836.792 e 11.307, re sp c t iva rn en t , o.
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móvel que é utilizado para suspender as lajes de soalho que são presas em seus respectivos níveis da
"torre de partida" após o que
monta-se horizontalm
ente a fileira
de postos seguintes, que se ergue
sôbre os pre-postes correspondentes, reune-se esta nova fileira à
torre de partida por peças de 11.
gação provisória; elevam-se e fixam-se as lajes de soalho no nôvo
vão de estrutura assim constituído,
e assim sucessivamente, fileira por
fileira, as peças de ligação provisórias entre as diversas fileiras sendo suprimidas à medida que as lajes de soalho vão sendo colocadas
em posição, a fim de serem utilizadas em vãos ulterioree.
Total de 9 pontos.
neiro de 1960, sob n. 816.887.
neiro de 1980, sob n. 216.867.

104

4205i'

diante limitado na direção radial espiral, sendo reciprocamente 80.
por retentores no prato transpor- licitadas para o centro do cabide,
18 de julho de 1960
tador, e o prato transportador e opostas de ditas varinhas são 11,
um prato ou pratos são livres vres e impulsionadas em sentia
rcequerente: Auto Mecânica Jusaxialmente para as moverem um oposto, providenciandq;se nas Ia.
sara Ltda. — . São Paulo.
contra o outro em direção de um tremidades livres mencionada. ).
para o outro, por meio de uma da vez orquilhas estantes e de
Titulo; Mecanismo para multimola de pressão e urna engrena- sustentação das peças.
plicação de fôrça — Privilégio de
gem de farafuso agindo Individual
Invenção.
Total de 3 pontos. •
ou
simplesmente no prato trans10 — Mecanismo para multipIL
portador
e
quaisquer
dos
pratos,
cação de fôrça, caracterizado por
ou simplesmente no prato transcompreender inicialmente urna
portador
e quaisquer dos pratos, ou
TERMO N. 123.879
armação de base, atravessada por
simplesmente em quaisquer das
dois eixos paralelos transversais,
partes da embreagem e para se Depositado em 10 de setembro de
um deles sendo retilíneo e o outro
separarem, por meio de um dispo- 1960.
eixo-manivela, éste último podensi tivo de desacoplamento, agindo
do ser provido de um volante em
em quaisquer dos pratos ou no Requerente: Luiz Pereira
uma das suas. extremidades, bem
prato transportador em virtude do Paulo Hamilton Siqueira. Leite e
COMO dotado, na extremidade oposque tais partes ficam sob a ação
ta, de uma polia ou equivalente
Título: "Um nevo quebra-cada mola de pressão.
qualquer para recepção e rotação,
beça.
Total
de
6
pontos.
por transmissão adequada.
A requerente reivindica de acene 1) Um nôvo quebea-eabelea, se.
do com a Convenção Internacional racterizado pelo fato de ser consTotal de 3 pontos.
e o Art. 21 do Decreto-lei n, 7,903, tituído de placa ou corpo boo,
TERMO ri: 121.683
A requerente reivindica a prioride 27 de agido de 1945, a priori- neste caso apresentando parede
dado do correspondente pedido de
le de ags5sto de 1960"
dade do corerspondente pedido de- corerspondente á mencionada plaGarantia de Prioridade, depositado
na Repartição de Patentes ca, a qual são presentes canal
no Departamento Nacional da Pro- Requerente: John Phil Preiteara positado
da
Tchescolosváquia,
em 3 de ag6s- canal longitudinal e ramais per—
Estados
Unidos
da
América.
priedade Industrial, a 23 de julho
to te 1959, sob n. 4.534.
pendiculares ,nos quais se encaide 1959, sob n. 111.979.
Titulo: Conjunto de Reboque —
xam esferas ou botões dotados de
Privilégio de Invenção.
gola ou reentrância em seu oonTERMO NP 122.479
10 — Um aparelho de direção
TERMO N. 121.605
tôrno, cada botão dotado de letra
para um reboque puxado por um
8 de setembro de 1960
na face externa.
veículo
trator
tendo
um
elemento
20 de julho de 1960
Total de 3 pontos.
convencional de quinta roda pro- Requerente:' Dente Pádua
Requerente: Jean Fayeton, vido de urna garganta fundindo-se São Paulo.
Henri Lefaure, Robert Quiliery e com rasgo tendo lados que termi- - Titulo: Dispositivo para Fritar
TERMO N. 123.018
Etablissements Schid, Bruneton et nam uma sede de pino-mestre, o Alimentos — Privilégio de Invendito reboque tendo um par de ro- ção.
Main — França.
das não-governáveis e um par de 10 Dispositivo para fritar allinen- Depositada era 28 de setembrt
• Título: Processo de construção rodas
governáveis, dispositivos tos, caracterizado por
edifícios
em
concreto
armado
e
ser consti- de 1982 — Modelo de Utilidade.
do
montar as rodas sob a . carro- tuído
,estrutura metálica — Privilégio de para
por um recipiente formado Requerente: eitepresentapçõee
ceda de um reboque em relação por um
Invenção.
trecho supe cilíndrico ou
espaçada
com
respeito
ao
veículo
1 — Processo de construção de trator, caracterizado pelo fato do por um trecho superior citindrico Ronda Ltda. — São Paulo.
Pontos característicos de :04.
edifício em concreto armado e com ditto aparelho ...de governo incluir ou de formato adequado, no qual
estrutura metálica, no qual se le- um elemento de chapa ou prato, são colocados água e óleo, recipi- giraal disposição em chaveiro.
vanta a citada estrutura metálica dispositivos para montar o elemen.. ente êste que se prolonga Inferior10) Original disposição em c.hae
de modo que as "malhas" compre- to
mente, em um trecho cônico invere veiro, caracteriza-se por constituir.
de
chada
ao
lado
inferior
da
endidas entre quatro postes verti carrosseria- do reboque, o dito ele- tido, o qual por sua vez, continua se duma parte central, com dum
cais vizinhos sejam inteiramente mento
um trecho cilíndrico correntes, conversível em duas par
de chapa sendo montado centralmente
livres de alto a baixo do edifício, do veículo
ou não, ligado à uma tubulação de tes, convertendo-se e mdois chatrator,
dispositivos
para
após o que levanta-se uma a uma
o elemento de quinta roda saída de água; e sendo previsto no veiros com uma corrente em cada
e fixa-se no nível desejado, nestas sôbre
afixar
removivelmente o demente dito trecho cilíndrico uma tabula- extremidade; uma das partes cons.
malhas, as lajes de soalho que lhes de chapa
posição não-girá- ção de aquecimento 'a gãs, eletrL titui-se duma carcaça cilíndrica
correspondem e que foram previa- vel sefierenuma
e
com
respeito ao ele- cidade ou outros e ainda uma (1), levemente achatada numa
mente confeccionadas, umas abbre mento de quinta roda
veiculo válvula inferior prevista em urna extremidade, onde há um orifie,ie
as outras no selo, nas malhas, a trator, dispositivos de no
barra,
dis- tubulação de saída do óleo.
para passagem duma doa correu,
elevação das mencionadas lajes co- positivos para ligar à pivot os disTotal de 2 pontos.
tes ou fios convencionais usado'
meçado pela laje corerspondeute positivos de barra com -o elemento
para prender as chaves; adjacen
ao nível mais elevado e sendo efe- de chapa e dispositivos para ligar
tes a outra extremidade desta ca,
tuada por meio de uni aparelho os dispositivos de barra com as
• TERMO N. 122.884
caça cilíndrica. -há um disco (5)
elevador capaz de se deslocar sô- rodas governáveis para dirigir as
em local apropriado, fixado no sei
19 de setembro de .1960
bre a parte alta da estrutura, dito rodas governáveis.
1
Interior por recravagem, prensa.
processo sendo caracterizado pelo Total -de 20 pontos.
ge eaou outro processo de fIxaçãq
Requerente: Máximo Kuppera contido
fato de implantar-se, antes de
um furo central de dila
chimdt — Argentina.
qualquer outra Coisa, no local de
metro exato para permitir somente
cada poste vertical da estrutura,
TERMO N. 121.728
Título: Aperfeiçoamentos era a passage mda extremidade dobra
um pre-poste cuja altura é ligei
cabides extensíveis — Privilégio te da ,esférica (9), dum pino, e éate
3 de ageato de 1980
ramente superior a espessura total
Invenção.
na sua outra extrem idade externa
das lajes do soalho a confeccionar Requerente: Závody 9. Evétna — 1. Aperfeiçoamentos em cablies livre
£18S1Mle formato de anel (4);
umas sôbre as outras; fundir-se as Tchecoslovaquia.
extensíveis do tipo 'destinado a susmola (8) envolvente do pine
referidas lajes pelo menos nas ma- Título: Embreagem centrífuga tentar peças de roupa, especial- u'a
(4), segura em suas
lhas visinhas de uma das extremi de sapata — Privilégio de Inven- mente calças e similares, caracteri- Iongitudi.nal
decisões uma chaveta (8) longitu.
dades do edifício a erguer; 1evan- ção.
zados pelo fato que eles compreque é por sua vez mantida
, tar-se, sôbre duas fileiras de pre- 10 — Uma embreagem centri- endem um par de varinhas des- dinal,
sua posição por uma arruela
postes, situadas de preferência na fuga de sapata, na qual existe mon- lizáveis justapostas por uma parte em
(e) Incorporada na mitra carcaça
citada extremidade, duas fileiras tado no eixo de acionamento um
ábrange urna zona que se es- (2); na outra ponta desta carcaça
de postes completos tendo a altura prato transportador com sapatas que
tende a partir de uma das extre- (2), desliza internamente uma
do edifício a erigir e entrefixadas que oscila pela ação da Meça cen- midades
cada uma das ditas outra carcaça (3) que é colocada
pelo menes parcialmente no senti- trífuga contra a ação de molas de varinhas, de
e ambas as varinhas li- sôbre pioo longitudinal (4)., e que
do transversal; reunir-se estas duas retõrno com superfície do fricção gadas entre
si elksticamente por conjuntamente com a carcaça (2)
fileiras de postos por meio de pe-; cônicas, por - meio das quais, na meio de uma mola
em espiral re- tem a inalidade de alojar no seu
ços de ligação provisória com evn-. posição expandida, age nas super- trátil, enrolada sôbre
ambas as bóio a mola (8) em posição cor.
tual estelamento, afim de assem.! Picles de fricção configuradas cor- partes justapostas; diepondo-se
rar a rstabitidade do conjunto for_ respondente de amou dois pratos duas extremidades de ditas par- reta; a extremidade em forma de
anel do pino (4) prende-se a se.
.2/lendo uma "torre de partida" no I !gados ao eixo de acionamento da, tes
numa posição adjacente inter- gunda corrente ou fio convenci°,
alto da quat se dispõe, sôbre trilhes' f , mbreagrni, caracterizada porque m('diária
e lid :, s conras re_speC-. ai usado para preder as Chave/.
p o lo mi» 1108 um aparilho ‘levad n lr' is sapatas têm uni movimento os-1
uivas -extra--liciades da mola em/ Total de 2 pontos.
4.1.1•

4210 et utnta-Teira
TERMO No 123.313
1.; de julho sia 1960

Requerente:, Agostinhs Frascino —
Mo Paulo.
Titulo: NOvo sistema de Estrado
cara Camas e Semelhantes — PriWlégio de Invenção.
1 9 ) Nevo tipo de estrado para camas e semelhantes, constituído de
estrado de madeira ou eqüivalente
torma.do por sarrafos longitudinais,
saracterizado pelo fato dos sarrafos
terem ligados por multiplicidade de
raves.sas de 3 milímtros de eapesora colocadas sôbre os sarrafos, isto
Seibre sua face superior; pelo fato
.Cos sarrafos terem perfil longittoiltal de arco, com flecha ligeiramente
Palor que as extremidades, variação
temais ou menos de 25 miltmetree,
:elo fato de o estrado estar conjuado por meio de dobradiças nas
uns extremidades a eixos de secção
pométrica qualquer, preferivelmene, com uma das pontas presas ao
orpo do eixo e g outra conjuzada
o quadro da cama, de modo que os
eixos funcionam como verdadeiras
'arras de torsão.
Total de 2 pontos,

Novem'.n-;

de console montado, Visando a um. do bloco, com Rilhas destacáveis, mas

ela e que rodam , ebre a supesfic:e extema da citado velo para aplic r
fôrça de u m a car g a ao citado rê:c e
dispositivos associados csrn a c' rda
estrutura para manter o rlinhamento
antero-pcsterior dos citados d , positivcs rotativos e n citado rola de coroa, sendo o scitados dispositsos rotativos que compreendem elementos
de contato com o reto, em sucessão
ao longo do eixo cios citados dispositivos, e o citedo rôlo de velocidades
rotativas lineares axialmente graduadas dm partes respectivas do
rólo de coroa Obre o suai eles rodam. — Prioridade: E. UU. da
América, em 17 de maio de 1954, número 430.179. — Seguem-se o,-, pontos de ns.- 2 a 13.

Movirromto de articulação, em terno
de um etrio paralelo ao eixo do reto
de modo a descansar esse r6lo sobre
a superfície do correspondente reto
Inferior, ao longo de uma linha disposta, em relação à posição do referido eixo de articulação, de modo a
promover uma ação de encunhamento poe _entre as superfícies dos dois
rolos, caracterizados pelo fato de
compreenderem, em combina.çáo
" com
o referido Mio superior, dispositivos
automáticos, sensíveis à tensão no
fio, destinados a sustar a rotação
do ralo superior e o encaminhamentc
do fia no caso de uma rutura desse
fio entre os refe.r'clos rolos e a unidade de torsão. Total de 5 pontos.
A requerente reivindica de acerdo
com a Convenção Interancional e
art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de assesto de 194., as prioridades
das correspondentes pedidos, depoistodos na Repartição de Patente; da
Inglaterra, em 24 de novembro de
1959 e 21 de dezembro de 1959, sob
os ns. 39.891 e 43.373, respectivamente.
••n•n•••nnnn

TERMO 149 125.596
I de dezembro de 1960

TeRMO N9 123.314
15 de julho de 1960

Requerente: Giuseppe Velzi — Estado do Rio de Janeiro.
Titulo: Processo de tratamento de
tecidos a ailicone, e tecidos tuim
tratados. — Privilégio de Invenção.
1 0 ) Processo de tratamento de tecidos a silicone, caracterizado por
submeter-se o pano ou similar -fle,nelado ou não, à imersão numa solução de teor adeqUado de silicone,
em equipamento adequado, e submeter o pano assim tratado à centrifu g ado, e secagem em estufa. —
Total de 2 pontos.

Requerente: Agostinho Frascinc —
Ião Paulo.
Titulo: Esqueleto de Madeira para
levo tipo de cokhão. — Privilégio
le Invenção.
1 9 ) • Urn esqueleto para u5vo tipo
le colchão similar ao de molas constituído de dois estrados de' madeira,
km contra o outro, formados pot
parrefos longitudinais, caracterizado
¡elo fato dos sarrafos :serem Iliglados
Sor multiplicidade de travessas de 3
nilimetros de espessura, mais ou sac111121120: 124.589
hos, colocados sôbre os earrafos, Isto
I sabre suas faces exteriorea: pelo
tato dal surdos terem perfil lon1 de dezembro de 1960
fitudinal de arco com flecha tireinmente meter que as extremidades,
Requerente: Francisco Teotenio
lom variação de 25 iam: pelo fato Neto e José Abdon Miranda — Pate ter entre as extremidades dos raíba.
letrados eixo; de seção geométrica
Título: Aperfeiçoamentos em máalouer. areferlveltnente cilindricaslo fato de ser o conjunto preso por quina desfibredeira de agave.
Privilégio de Invenção.
E çadeiras.
1.0 ) Aperfeiçoamentos em máquina desflbradeira de agave caracterizaTERMO 'N9 128.411
dos pelo fato de ser previsto unia
Parte
apreensora da felha constituída
12 de outubro de 1960
por uns carrinho com dois longos
Requerente: Indústrias Mililairies eixos • rodestes nas extremidades
apoiado* em trilluTs longitudinais, es1.A. — São Paulo.
Titulo: Sustentação aperfeleono tando previsto na parte dianteira do
te 'piso móvel em transportador de carrinho duas garres ou batentes um
lorreia para pessoas — Privilégio de fixo r outro móvel, sendo este preso
tis vence o.
a um garfo articulado nas longarinas
1°) Sustentacão ap erfelcoada de do referido carrinho.
piso móvel transportador de conse'ss
Data pe ssoas. caracterizada pelo fat8 Total de 5 Pontos.
que o me 4o de sustentado da epr:e'P
ansportadora é represent s do por
ema mimada de ar comprimido. —
'!ERMO; 124.844
rotal de pontes: 4.
9 de dezembro de 1960
TERMO N9 124.41'1
Requerente: Arthur Lichtner
34 de novembro de 1960
São Paulo,
Título: Bloco de anotações associaseequerente: T.M.M. (Researeh) do a calendário. Modelo de UtilidaLámited — Inglaterra.
de.
Titulo: Aperfeiçoamento em Má1.0) 'Bloco de anotações associaquinas Têxteis de duplicar e torcer.
do a calendário", carcterizado pelo
— Privilégio de Invenção.
fato de que, à Irisas, dispostas 'pelas
19) Aperfeiçoamentos em mácittissas facas internas de capa e contracapa._
textels de duplicas,e torcer nas quais de estojo de plástico,
cartolina ou simecanismo dos reslos de entrega
ange, à altura de cada unidade milar, serem encaixadas as placas intOrele, uni r6lo superior indivi- feriores de floco de falhas em brannstendo cada um Meses ralos co picotadas. falhas essas cortadrs em
eoperloree sUportado Per Mn braço duas ou mais partes. e de um saguis.

xt
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cada uma deles apresentando, na parte superior, o calendário relativo ao
mês, enquanto que o restante da 'área
da bilha se encontra dividido em
retângulos, correspondendo cada um
deles a determinado dia da semana.
Total de ponto, 2.

TÉRMO: 124.846
e de setembro de 1960
Requerente: Arthur Lichtner
São Paulo.
Título: Índice Telefónico associado
a calendário. Modelo de Utilidade.
1.0 ) "Índice Telefônico associado e
calendário", caracterizado pelo fato
de que às faces internas de capa e
contra-capa, de estojo de plástico,
cartolina ou similar, ser fixado contra
a primeira, índice telefônico de falhas escalonadas • dotadas, nas bordas livres, de indicação alfabética, enquanto que à contracapa, em bolsa
existente na mesma, é encaixada placa posterior rigida de bloco, com genial destacáveis, mas cada uma delas
apresentando, na parte superior, o calendário relativo ao met, enquanto
que o restante da área da falha se
encontra dividido em retângulos, correspondendo ceda um deles a determinado dia da semana.
Total de pontos 2-,
'FERI/10: 124.917
12 de setembro do 1960
Requerente; Novioraf, Indústria •
Coniércio de Materiais de Escritório
Ltda. — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamento em 'ou racionado com copiógrafo& • gelatina,
Privilégio de Invenção.
1. 0) Aperfeiçoamento em ou relacionado com copiógrafos a alatina,
caracterizado pelo fato: a) de suporte do rolo de gelatina, normalmente
de seção circular, apresentar uma
abertura passante, destinada à introdução • fixação da fita portadora da
gelatina; b) Por apresentar o mesmo
suporte, em uma de Mãe extremidade', um orifício central, para sua fixação à parede do copiógrafo, operada
por meio de pino de encaixe; e) por
apresentar, ainda, dito suporte, na
extremidade oposta. uns encaixe-fêmea, de contam° adequado, a que lhe
corresponde peça de encaixe-macho,
pertencente ao dispositivo de rotação
do conjunto, normalmente acionado
por manivela e assentado n. sserede
do copiógrafo.
'retal de pontos 2.
TERMO 149 79.281
De 4 de maio de 1955
Wiliam Hamilton Albe.
Estados Unidos da Amér oa.
Titulo; Um veiculo aperfeiçoado.
(Privilégio de Invenção).
1 9 Um veículo caracterizado por
um rolo distensivel por fluido, de paredes flexíveis, axialmente alongado,
para suportar uma carga aplicada a
sua superfície externa, e tendo, quando distendido e isento de carga, uma
forma de coroa simétrica e uma estrutura de sustentação de carga e
dispositivo rotativo apoiados sôbre

'ismo 149 111. 504

De 6 de julho de 195!
Bertram Arnold Wilson.
Estados Unidos da América.
Titulo: Uma unidade de teto difusora de luz para uso abaixo de uma
fonte de luz.
(Privilégio de Invenção).
19 Um painel difusor de luz para
uso aba.xo de uma luz de teto compreendendo felhas de plástico transmissor de luz superior e inferior, caracterizado pelo fato de a folha inferior ter numerosas covinhas espaçadas estendendo-se espaçadamonte
para cima com as paredes laterais de
covinhas adjacentes formando frisos
Ocos que dirigem a luz, a folha superior ando de configuração semelhante à falha inferior, as duas folhas
sendo dispostas uma de encontro à
outra de modo que a ssuas covInhas
respectivas se estendem para e confinam uma co ma outra, e as referidas folhas sendo unidas nas partes
de encosto das covinhas. — prioridade: EE. ITU. da América, em 7 de
juba de 1958, ri, 746.717: — Seguemse os pontos de ns. 2 a 7.
n11n•••=1.ffir

TERMO N9 111.644
De 10 de julho de 19511
Requerente: 'rhe Falk Corporation
em Milwaukee, Wisconsin, Estados
Unidos da América do Norte.
Pontos Característicos de: "Acoplamento Flexível de Eixos". (Privilégio de Invenção).
19 Um acoplamento flexível de eixos, compreendendo um par de cubo:de acoplamento, separados entre si
e substancialmente co-axiais, providos, cada qual, na adjacência da extremidade voltada contra a extrem dade do outro cubo, de uma série de
dentas que se projetam para fora e
definem entre eles uma série de ranhuras, e urna luva tubular resiliente, provida, no minimo na adjacência de cada extremidade suai de
dentes que se projetam para dentro e
se adaptam nos ranhuras entre os
dentes do cube adjacente, caractesizado pelo fato de que os dentes da
luva e as dentes do cubo são encaixados mütuamente, contra movimento rade relativo para fora, doa
dentes da luva com respe!to aos dentes contíguos do cubo.
Finalymente a depositante reivindica, de Wird() com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial ,a prioridade do correspondente pedido, depositado na Reparti.
ção de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, em 11 de setembro de 1958, sob o n9 760.342.
Um total d 7 pontos,

Quinta-feira 19 •
~O IP 112.989

De 2 de setembro de 1938

4.)1Alitt) Ut41.,4AL

sal orgânico de desprendimento proboDado, caracterizado por compreender a
mistura de unia a vinte partes de lua
material contendo ácido earboxilieo,
pollantõsleo, de pês. molecular elevado, farmacêuficamente aceitável, em Intinia associação com uma parte de um
Ingrediente terapéuticamente ativo contendo um grupo base de nitrogénio orgánico. Uni total de 8 pontos. -
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TERMO . NP 119534

Novarnbro de 1964 4211
•
TeR1n10 NP 120.171

de 8 de maio de 1960
de 14 de falho de IÕII0
Requerente; Canadian Celanese U'Requerente — Ateliers de Corta
nited. (Canadá).
Pontos característicos de: "Produção truction. fichares. (em 'demito
de fibra artificial". (Privilégio de in- Maschinenfarik Schiirer), .rirma
industrial e comercial suíça,
venção).
Pontos Característicos
Pontos característicos de Pra1) — Processo de formação de cesso -e dispositivo para fixar nuprodutos filamentares de material re- tomáticamente a extremidade da
sinoso, fusível, pulverulento, caracteri- fio de uma bobina Obre o portazado por compreender: o suprimento bobina" — Privilégio de invenção.
TERIVIQ N.° 116.35a •
sob pressão, continuamente, do mate1. Processo para fixar automiirial Pulverulento demita fonte de su- ticaniente a extremidade do fio de
de 28 de janeiro de 1960
primento para dentro de uma passagem uma bobina s6hec n porta-bobina,
• Schu,yler Gould Harrison ,(Estados confinante cilíndrica, não obstruida, em une na extre1.1,dade de .desentendo uma saída definida por unia pla- rolamento do poria-bobina é °proUnidos da América).
Titulo: — Estrutura de sapato mol- ca de resistência elétrica, provida de duzido, a certa distância da bobidado em várias partes. (Privilégio de orifícios, isolada da referida passagem; na principal, um enrolamento aua aplicação continuamente de uma xiliar caracterizado pelo fato de
Invenção).
prçssáo estacionária sôbre o material, que o enrolamento auxiliar é pro--•Ein uma estrutura de capato
em .9-1)-1958, n9 MOAS. — Seguem- tendo estruturas de corte e solado, a na referida passagem, e a retirada,con- duzido em um ,plano inclinado' patinuamente, de material fundido, na
se os pontos ale ns. 2 a D.
combinação caracterizada por compre- forma filamentar, através da referida ra com o eixo de Oração do portaender uma fôrma unitária moldada sem placa provida de orifícios, com a mes- bobina e, em seguida o mesmo•é
costura
de material elástico e flextvel ma rapidez com que é fundido; o coo- deslocado para .um .plano perpenTERMO Ia° 113.188
tendo pelo menos uma tola .externa trine do suprimento a uma velocidade dicular ao citado -eixo (1- giração.
dianteira, um contra-forte trazeiro mar- estacionária, continuamente efetiva para sendo que, pelo menos durante
De 1.1 de setembroo de 1959
ginal de suporte de salto e uma por- manter a maior parte do material na uma revrilução, o dito enrolamençlão
de alma tendo ama superfície de referida câmara, pressionada num blo- to auxiliar é levantado do portaCia. s Harmsen Industrial — Santa
tipo, tanto a porque de contraforte. co sólido, de tamanho constante, /lite bobina em um lugar 'que gira na
Catarina.
Ponto caracteristicos da Invençâo comes a de alma sertdo integral com a fica -sendo constantemente renovado na circunferência do p orta-bobints, ao
que, simúltAneamente,
de elaôvo .Modélo de Luva para Man- dita sola externa, a dita fôrma tendo sua
extremidade de suprimento, .enquan- Passo
gueiras" — (Pr.vilégio de Modal° de um buraco de base em sua área de saladuzido
é colocado .por 'baixo da
to fundido e impulsionado para R placa parte l evantada do enrokunento
Utilidade).
to dentro do contra-forte; e um sub1 9 Novo enodai ° de luva para man- conjunto de salto e alma escorado na de resistência; sendo a temperatura da auxiliar e é coberto aa 'a enrola, placa correlacionada com a velocidade mento auxiliar que se
gueiras, constituído de um corpo,
ajusta ousubstancialmente, ciandrioo e Oen, ca- dtta loorma e compreendendo um :alto de suprimento, para converter, apenas, tra
vez ,ao p orta-bobina imediaracterizado pelo fato de que a super- rígido tendo uma porção .de tópo e uai uma insignificante espessura do bloco,
fície interna da referida luva apre- membro de refôrço de alma alongado, adjacente à p'aca de resistenria, con- tamente -itens -do lug;a. de levantasenta uma nanfiguraçãa, duplamente, substancialmente rígido. escorado em e tinuamente, numa camada fundida, de mento em rotação.
tronnonica, •trora a base tuoner à al- estendendo-se para diante da porção
Prioridade: Repartição de Patura da parte central da luva; e pelo de opo o salto para a sola externa espessura substancialmente constante. tentes dl Suíça em 31 de março
fato de que as referidas superfie.es dianfeira; a porque do tOpo de sa'to que é substituída, continuamente co de
1960: sob • númera 8.642-60.
troncanicas internas apresentar, a
uredidvoc—c—
—
'
de 5 pontos.
Intervalos regulares, séries de nervu- sendo introduzida nó furo da base na õõ
525
ras periféricas em forma de dente dita • fôrma e circundada lateralmente bloc o
estira ° matest estira
por e lixada nas bordas da fôrma que r fuhndido,
de ae'rra
cd d a "t
definem o furo tom a porção restante
Um tot_il de 3 pontos.
MIMO N.° 121.203
Uns total de 9 tu.sittos.
do salto .estendendo-se sob aquela e
com o membro de refOrço da alma sude 13 de julho de 1960 •
TERMO 1‘1° 113.189
perposto na superfície de tõpo da porT511.1N10 . N." 119. 599
ção'de alma da dita fórma e presa na
Requerente -Ronald Hirsch
de 11 de setembro de 1959
mesma. — Prioridade: EE. 11(1. da
de 20 de maio de 1960
Marks, norte-americano, engenheiAmérica. em 3-2- 1959
. N° 790.880
Requerente Heberlein & Co. A. ro, residente em :llallast Texas, EsRequerente — Cia. Hensen Indus — suem- os pontos de- os 7 a 7.
G., sociedade suíça, industrial, es- tados Unidos da América do Nordal, firma industrial e comercial brate.
tabelecida em Wattwil, Suíça.
Cetra. •
Pontás r,?racteristicos de "ProPontos caracteristicos de 'Novo MOPontos Característicos — Processo de enobrecimento de .befr:s 1, cesso contínuo e aparelho para fa.
MIO cie Adaptador para Mongueirus"
TÊRMO N.° 119.396
têxteis contendo eelalose". —.Pri- !ata. fios de papel", — PrivPégio
(Modelo de Utilidade).
-Nèvo modêlo de adaptador, •
vilégio . de Invenção.
de 19 de maio ,de 1960
i de invenção.
para mangueiras, constituído por um,
1.0 — Processo de enobrecimen- i 1. 0 — Apare:lho para produzir
corpo saco de revoluçao, de .configura- Requ..reate: Patentgzsellschatt Pia to de bens -tateia contendo celu- -fios de uns material o quel eOto, substancialmente, cilíndrica, carac- te 6 Co.,Altdori, Suiça.
lose, por intermédio radiações latiam-nua erijo quando -ara esterizado pelo fato de que, externamen- Pontos caractertsticos de - Processo e bramirdes, particularmente rasos tado não-4mila" e o qual possui
te, apresenta o referido adaptador duas dispositivo liara a .tahricação de ele- gama a ou eoentgen, 'caracterizado b-hca resistencia à ruptura quanpartes sucessivas, de diâmetros diferen- mentos de fechos de correr com arame pelo fato de se submeter o -bem do num estado tratado, apitai:lho
tes, sendo a maior, substancialmente, curva doPr* •'
têxtil, durante s i ou após a irra ..a- êsse.- caracterizado por incluir:
Daa e a menor rosqueada; pelo fato de
.a um aquecimento. a -fim de um bastidor ou armação; uma p lução;
para
labricação
Processo
1." —
que, Internamente, apresenta o referaia .,mentos
de tecrio (te correr com ora. produzir uru enredamento, ou de ralidade de fusos e aa aios enrolaadaptador um diametro, substancial- me curvado, que silo cosidos okre cor- uma ponte de enredamento, •entre dores a Ensaiados, suportados pamente, constante; e pelo fato de que, dões cir base, caracterizado peto lato os átomos de carbono das cadeias la armação; meios de acionamenInternamente, altura da parte de maior ae que numa máquina de costura tra- moleculares, e IMO u, la de se
to para imprimir rotação fodiâmetro externo, apresenta a superfí- balhando com duas ugulhas, o arame mete r evesitua im vate. '"es Ia cos e aos meios enroladores; um
cie, de preferencia, suavemente, troa- continuamente conduzido, • é alternada- irradiação, a um tratamento quí- rôlo ou bobina de um material em
clinica do adaptador urna série ie ner- mente colocado em volta de uma e, de mico que 'favorece o euredamento. fõlha relativamente •• aaraaao
vuras Periféricas em dente de siem,. outra agu fia, Por meio das quais o .,raFinalmente. a depositante rei- para rotação no bastidor d . r nulUm total de 3 pontos.
me asStin onduladamente curvado, é vindica de acôrdo cana a Conven- quina; -um tendidor mal:lota para
¡cosido com os cortibes de base. depois ças) Inleanacional e Xe conformi- rasUar a Itilha em 117 :ti indivii do que o arame onduladamente curva dade com o artigo 21 lo -Código duais, •com as ditas tiras formateTtR MO N.'" 1 l4.'»'
da Prapriedade Industrial, « prio- do a única conexão entre a bebido é pregueado no seu eixo central.
Finalmente, a depositante reivindica ridade das correspondentes pedi- am de material er- fõlha e os fude 12 de novembro de 19,-dc acórdo com a Convenção Interna- dos, depositados na Repartição dc sos; meioi de tratamento, suportaRequerente — Irwin, N.rsler
Co. cional e de conformidade' com o artigo Patente da Suíça, em ?Á de maio de dos pelos meios de guia da armafirma norte-americana.
21 do Código da Propriedade Indus- :1959, 7 de setembro de 1959. 7 de ção. a fim de conduzir cada tira
Pontos característicos de: "Compli trial, a prioridade do correspondente dezembro de 1959 e 18 de março atramés do melo umiditleador :patos de sal orgânico de desprendimento pedido, depositado na Repartição de de 1900, sob os núméros 73.498, ra aplicar a utnlnada à mesma, •
tentador (Privilégio de invenção),
Patentes da Alemanha. em 15 'de Traio 77:907, 81.541 e 3.087: de 1960, meios torcedores dispostos Ime. 1.° — Processo de preparação de de 1959, sob -o n U -6208 VII-3c.
respectivamente. — Um total -de diatamente além dos meios de traaemposições na forma de conra'ams de
Um total de 1 uontoa.
21 pontos.
tamento, em linha com o trais%
laorton Company.
atados tinidos da América.
Titulo: Máquina Para formar polpa.
(Privilégio de Invenção).
1 9 Ira máquna produtora de polpa
d ~ira, compreendendo uma ou
mais rodas abrasivas, movida rotativamente, apropriadas Para a gir &abre
uma tora ao longo de um dispositivo
transportador sobre a qual a tora é
posta, longitudinalmente, passando
pela máquina, caracterizada por ser,
cada roda abrasara, montada e localizada de modo que sua saperficie
cónica seja comprimida contra a periferia da tora, para efetuar ama rataçfvo e um movimento aatal da citada tora, sôbre o.tiapositivo transportador, reduzindo o diâmetro da
Citada tora Por'num ação abrasiva
que puxa ea fibras para lora da tora.
— Prioridade: EE. 1713. da América,

.1.1n0
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Industrial, a proiridade do oorresponTERIVIO N9 128.688
a Velocidade do enrolamento me.
dente pedido, depositado na Reparnor do que aquela keeesatria para
a formação do filamento da
De 3 de janeiro de 1981
tição de Patentes da França, em 9
nho apropriado, o enrolamento í
de setembro de 1959, sob o número
realizado em um extremo do cilin$04.731.
Requerente; Siemena &
dro separado de onde o cordão mine
Aktiengesellschaft,
firma
industrial
e
Um total de 9 pontas.
comercial alemã, estabelecida em cipal é enrolado, o movimento atra.
vessador do cordão e a reciprocadio
Berlim e Munique, Alemanha,
relativa entre a estação d.e atraPontos- característicos de "Proces- vessamento e o cilindro sendo subseTERMO NN 123.170
so para envernizar invólucros de alu- qüentemente iniciados pariè enrolar 9
mínio para elementos elétricos". — cordão principal. — EE. UU. da
(Privilégio de invenção),
América em 5-2-196(1, Ns 6423.
De 30 de setembro de. 198u
19 Processo para envernizar invó- Seguem-se 46 pontos de na. 2 a 9.
de alumínio para elementos
Requerente: Kalle Aktiengesllschaft, lucros
elétricos, caracterizado por ser o inTERMO N. 121.821
sociedade almã, industrial, estabele- vólucro de alumínio envernizado com
TERMO N9 128.453
cidade em Wiesbaden-eeebrich, Re- uma soluçto de resina epoxidica dide 29 de julho de 1960
pública rederal Alemã.
luída com acetona ou outro dissoL
De 7 de fevereiro de 1901
Pontos característicos, "Camadas vente adequado, sendo a seguir a
Requerente — J. Walter Thompelícula
de
verniz
endurecida
em
um
Foto-SensfveLs para -a impressão reti- processo de imersão.
Requerente: Ditto, Incorporated,
pson Company do Brasil, agencia cular",
(Privilégio de invenc5o). •
firma. organizada de acórdo com as
de propaganda, brasileira.
Finalmente, a depositante reivin- leia do Estado de Delawaze, estai*.
19 Camadas foto-sensieels. conten.
Pontos característicos de — Em- do pelo menos uma polia:ilida, para (1 dica, de actirdo com a Convenção lecida em Chicago, Estado de Mei
e de conformidade com nois, Estados Unidos da América do
balagem para limpe 1ns. — Mode- Impressão reticular, c e re te ta:Ads8 oInternacional
21 do Código da Proprieda- Norte.
lo de Utilidade.
por conterem, como polia:Tece9 poli- deartigo
Industrial, a prioridade do corepsilon-caprolactama N-aleox -meti- respondente pedido, depositado na PPIllOs característicos: "Procesko
1.* — embalagem para 'tulipa- lado,
solúvel no frio e/ou poli-ensilon- Repartição de Patentes da Alema- para capeamento de Olhas". (Prividas, caracterizada pelo fato de con- caprolactama N-alcoxi-metilado, par- nha, em 5 de abril de 1960' sob o légio de invenção),
sistir em uma tira retangular for- cialmente degradado, solúvel no frio. número 13 67.923 IVc/750.
19 Processo de laminagem ou ca.
mada de duas camadas de papepeamento de um filme flexível sóbre
Finalmente, a depositante• reivindiUm
total
de
3
pontos.
um material à semelhança de !Olha,
lão, uma das quais é ondulada, ca de acórdo com a Conveneão Intercujo filme tem uma superfície revescujas extremidades, que podem ser nacional e de conformidade com o
tida por algum termoplástico, ossacarredondadas, apresentam u m a artigo 21 do Código de Propriedade
ferizado pelos ejlos operativos que
Tramo N9 125.871
abertuda circular cujo diâmetro Industriai, a proiridade do corresinucluera; a formaão de um subas
• pouco menor que o diãmetro do pondente pedido depositado na Reconjunto
no qual a superfície revesDe 16 de janeiro de 1961
Loquete roscado das lâmpadas, partição de Patentes da Alemanha,
tida do filme está em contato com
em 2 de outubro de 1939, sol) o núunia, das superfícies do material em
sendo que a dita tira, em sua re- mero
Barnett David Gorden — (Estados fólha;
le 38.814 IVa/57d.
formar um conjunto complegião central, apresenta, a uma cerUnidos da América).
to mediante adicionamento, ao subta distância de cada uma de . '- el- Um total de 6 pontos.
Tiulo: Painéis, ae ma.ha incor- conjunto, de uma feia de união,
radas longitudinais um rasgo 1 nporando conchas para os seios e pro- ficando o filme intercalado entre ai
gltudinal, tudo de modo a- permicesse cie sua fabricação.
material em Mala e a !Saha de
TERMO N9 123.949
tir que a Utilidade seja envolvida
1 9 Um painel frontal para uma união, cuja últ..ma é capaz de gerar
Pela dita tira mijas aberturas cirquando exposta aos raios infraroips de banho de mulher ou um calor
vermelhos; manter os elementos
culares são introduzidas forçadaDe 3 de novembro de 1960
tendo conchas de seios tri- constitutivos
do conjunto completo
mente no aloquete roscado da lâmcemensionals e sendo formados de
uma relação fixa entre si e em
pada, em segudia ao que as beira- Requerente: Johannes Buck, Geia- miaa partes ligadas por uma costu- em
de contato íntimo e uniforme
ra ve, tical central, caracterizada pelo estado
das longitudinais limitadas pelos linger/Staige, Alemanha.
em Moda sua extensão; e submeter
lato
de
que
cada
urna
das
ditas
parditos rasgos são forçadas por sfs Pontos característicos: Aparelho tes tem uma saliência convexada em seguida a fõlha de • união aos
infravermelhos enquanto o
bre o bulbo arredondado da lâm- para
lançar meios de combate" (pri- para unia concha de seio feita por raios
conjunto completo fór mantido na
pada, descansando, sóbre o res- vilégio de invenção).
malharia sómente e . ainda caracteri- dita
relação fixa e no contato íntipectivo bojo; tudo substancialzada pela formação de novas cristas
1 9 Aparelho para lançar meios de sucessivas ao longo de linhas de mo e uniforme mencionado, para
mente como descrito e exemplifi- combate,
caracterizado pelo tato de irrnsferência que divergem para criar -uma pauta uniforme de districado no desenho anexo.
'
consistir em um tubo a ser segurado cima na porção inferior da área da buição do calor que emana da felha
Um ponto.
à mão e constituído por material leve, concha do seio, e peio entrosamen-I de un,ão, a fim de causar a unia()
do filme ao material em fólha.
como, por exemplo, papelão, em uma to das cristas sucessivas na porção, Finalmente, a depositante reivinór
da
área
de
concha
de
zeloml.P
e
r
i
de cuias extremidades se acha disdica, de acento com a Convenção
TERMO N9. 122.203
posto um bujão de vedação para fes so longo de linhas de transferência Internacional e de conformidade
que
convergem
para
cima.
—
Secher um enchimento dos meios* de
cem o artigo 21 do Código de ProDe 24 de ageosto de 1960
guem-se os pontos de ns. 2 a 4.
priedade Industrial, a prioridade do
combate a serem lançados, separado,
correspondente pedido, depositado na
um êmbolo disposto ateres deste,
Compagnie de Pont- A -Moussou, per
Repartição de Patentes dos Estados
da restante câmara do tubo, onde
TratNIO N 9 126.232
firme francesa.
Cuides da América do Norte, om 8
existem órgãos produtores de pressão
de fevereiro de 1960, sob o númePontos característicos de: "Máqui- de lançamento bem como um dispoDe 31 de J ane.ro de 1961
ro 7 384.
na para fabricação de Corpos Ocos sitivo de disparo para acionar os diem Amianto-Cimento e Materiais Si- tos órgãos produtores de pressão.
Um total de 9 pontos,
Pittaburgh Plate Olas Company —
mila res" (Privilégio de Invenceo).
(Estados Unidos da América),
Um total de 12 pontos.'
1 0 Máquina paro, a fabricação de
Titulo: Processo e aparelho para
•TERMO N9 128.849
corpos ecos 'em amianto-cimento e
formar fibras de vidro. (Privilégio
material similar, cuja máquina é do
..
de
invenção).
~MO
1C
124.811
ktequerente:
Aktiengesellstipo daquelas naa quais um mandril
19 Um processo para formar um chaft, sociedade' Kalle
alemã.
rotativo é comprimido contra no mícordão
de
fibras
de
vidro,
que
comDe 12 de dezembro de 1980
nimo um cilindro portador por pelo
preende estirar uma pluralidade de Pontas característicos de: "Chapas
menos um cilindro compressor, carac- Texel S. A.
filamentos de vidro individuais de litográficas para intensificar e laterizada pelo fato de que os suportes
um suprimento de vidro em fusão, quear
a imagem". (Privilégio le in(Uruguai).
passando os filamentos por uma
dos eixos dos cilindros, entre os quais
vai disposto o mandril, são montados Titulo: Processo para a fabricação guia para agrupa-los em um cordão, venção).
passando o cordão através de uma 19) Composição de laca de emulde foram deslizante sôbre vias corrediças retilíneas, orientadas de ma- de tapetes (Privilégio de Invenção). estação de atravessamento, efetuan- são colorida para reforçar a imaneira que os eixos dos ditos cilindros 10 Um processo para a fabricação do uma pequena virada do cordão gem numa chapa de impressão litose desloquem em planos que se cor- de tapetes caracterizado por compre- conforme ele passa entre a guia e gráf.ca, caracterizada pelo fato da
tam segundo &na linha fixa, sendo ender as fases de; partindo-se de estação de atravessamento e caro. fase dispersante comp:eender água
providos melas para efetuar o des- um tecido espesso, formar o avesso lendo o cordão atravessado no ci- e um espessante solúvel e a fase dislindro rotativo, caracterizado por persa compreender uma resina nolocamento simultâneo, e em quanti- do tapete engomando-se mna das causar
reciprommento relativo da volak e um solvente hidro-imiscivel
dades iguala, dos referidos cilindros faces do mesmo por meio da impre- estaçãooatravessadora
do cilindro volátil.
em relação ao mandril, assegurando gnação com uma soluçar, concentra- em uma linha paralelae ao
eixo do Finalmente, a depaatante reivin*mim ao mesmo tempo uma auto- da de casenía • impedindo-se que a cilindro enquanto se mantem
a dis- dica de actordo com a Convenção Ineentragem desse mandril, cujo eixo goma afete a outra face: insdlubilizaz tância entre as projeções perpenditernac.onal e de conformidade` com o
mantido Ore a referida linha lixa, a goma submetendo-se à ação de va- culares da guie e a estação atrítve..,- *artigo
21 do Código da Propriedade
a Par de uma pressão regulável, exer- pores de formei; e acabar o tapete a1.10Ta no eixo do cilindro suiastan- Industrial
a prioridade do correscida pelos cilindros sabre o mandril. procedendo-se à ornaimmtasao da cialmente constante durante a reci pondente pedido,
depositado na ReFinalmente a depositante reivindi. sua face por meio de tura °perec•:o procação relativa entre a estação partição de 'Patentes
Estados
ea, de acerdo com a Convenção In- de estamparia efetuada Wire o tecido atravessadora e o cilindro e cartone Unidos da América do dos
Norte, em is
es:emaciam/ de de conformidade com Moo apds Na operação de erro:nação. risada pe's fato de' que 110 Inicio da; de fevereiro de 1960, sob o ns- Leee
• artigo 21 do Código da Propriedade — Segue-se o ponto w 2.
operação de enrolamento, enquant
Um total de 14 pontos.
de cada tira, para torcer a mesma, sendo que o meio de acionamento opera como fórça m otriz
única para sacar. ,as tiras através
do fendidor e enrolar as mesmas
só/ire os fusos, mediante ferças de
tensão que se estendem atravé: das
tiras, em retrocesso. desde os aludidos fusos até à bobina rotativamente apoiada de material em fô/ha. —Um totla de'24 pontos.
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as fitn.s de borrar: a se acham -disTis:'.!MO N.° 128.162
diaminaa primirlas, caracterizado
1 postas em forma de X com relrialin
fino do ao trata! 011 dito. Produtos
de 10 de fevereiro de 1961 - !ao centro de gravidade total.
água ou solventes ordadoot a
; Finalmente, o • depositante reivinDe 6 de abril de 1961
Requerente: Ruf-Buchhaltu.ng Ak- dica, de acordo com a Conven.,:.-oraturas de até 100°C.
tica-ic.seilschaft, firma suíça.
Irrternecional e de conformidade
Finalmente, a &poeirento rei
Requ p rente: C. Van der Lely N. V.,
I-ontos característicos de: "Dispo- com o art. 21 do Código da Proprie- Maasland, Holanda.
de aceirdo com a Convenção In
sitiso de apalpanienio para in-tala- dade Industrial. a prioridade do
Pontos característicos de "dispositivos rud • de conformidade com o art.
cães p,justé,Yela a maquinis de es- correspondente pedido, depositado Md
creier e de contabinclaae". —
Repartição de Patentes da !N 'ma- para espalhar material" (Privilégio de do Código da Propriedade
a prioridade do correepoadente
nha, em 24 de junho . de 1960, oat invenção).
de invenção.
• 10) Dispositivo de apalpamento n o V 18.869 VII-8d.
.
1 — Dispositivo pear espalhar ma- depositado na Repartição de Patan
para insta laçoca, ajustáveis a máUm total de 8 ponta!,
terial *Obre uma Área semelhante a da Alemanha. em 14 de abril de
quina de contabilidade e d3 escrever
urna
faixa compreendendo uma arma- sob o n.0 P' 31.008 1Vb/12 se,
faixa,
e que, em colaboração com marcaDm total de 3 pontoe..
I
ção,
um
o tIM disco ejetar,
ções previstas nas margens das 16,
'Mamo NO 127.158
estando
dito
recipiente
provido
de.
peão
lhas, ajustam estas na desejada nmenos, uma abertura de salda atrevia
nha a ser preenchida pela máquina,
de 27 de fevereiro de 1981
TÊRMO N.° 129.32$
da qual se supre o material ao disco
caracterizado pelo fato de que se
acha previsto um balancim, por meio Requerente: Flarainaire Marcel ejetor, caracterizado pelo fato da arDe 19 de maio de 1961
do qual as marcações da margem da Queixa, Sociedade francesa.
mação ser formada, pilo menos, parMU-ia são preparadas de tal maneira Pontos característicos de: "Caixa cialmente, por uma viga de armação,
que possam ser apalpadas pelo órgão de Isqueiro" (patente de medeio ia,. curvada, parte da qual est& disposta
Requerente: Leseena Corpo:net
de apalpamento posposto, sem que dustrial).
uma companhia do Zelado da Ma
mais
alto
e
parte
da
qual
esti
disposta
este órgão de apalpamento precisas10) Caixa de isqueiro, caracterizada
chutada; estabelecida era C
se exercer unia pressão sôbre a fo- pelo fato de ter -a conformação de mais baixa do que o disco ejetor, se. Rhode Island, Estados Unidos
de
lha, a fim de fazer subressair as uma concha bi-valve que encerra o tendo ditas duas partes ligadas, uma
rica do Norte.
marcações.
reservatório de combustível e o me- a outra, por urna terceira parte localiFinalmente, a depoisitante reivin- canismo de ignição; tudo substan- zada fora da área por cima do qual o
Pontoe característicos: °muruti
dica. de acendo com a Convenção cialmente como descrito e represen- material deiza o disco ejetor.
de divisão circular autentifica da
Internacional e de conformidade tado no desenho anexo.
-Finalmente, a depositante reivindica, bina alimenradora para encarretelaidg
com o art. 21 do Código da Pro- Ift- total de 2 pontos.
de acardo com a Convenção Interna- re g", (privilágio de invenção).
priedade Industrial, a prioridade do
cional • de conformidade com o adilo
correspondente pedido, depositado
1.0 — Mecanismo automítico det.1 ,
21 do Código da Propriedade Udu..
na Repartiçào de Patentes da &iça,
TÉRM9 NO 127.811
em 23 de março de 1960, sob o nútrial, a prioridade do correspondente visão circular ou rotação intermi
pedido, depositado na Repartição da do suporto das Impulse alimentad o
mero 3.235-60.
de 13 de março de 1961
Um total de 4 pontos.
Patentes da Holanda, em 16 de abril para uma ancarreteladeira destinada
•
bobinam do fio, procedente de uneí
Requerente: Alfred Bom, alemão, de 1957, sob o n.° 216.410.
.
apula alhnentadora, numa bobina
comerciante,
residente
em
Felsberg,
Um total de 17 pontos.
Tf.:RMO . N. 126.778
salda, mecanismo tese, caracterizado lel
Bez. Kassel, Alemanha.
Pontos caracteriaticos de "Cano de
compreender: um membro-zuporte dl i
de 17 de fevereiro •de 196i
Drenagem, de Betão" (privilégio de
espulas, adaptado para suportar unur
TÉRMO N. o 128.187
invenção).
pluralidade do apulas alimentadoraa
Requerente: Les Laboratoires
10) Cano de drenagem de betão
coleardes em posição, circunferenoiaé
Français de Chimiotherapie, firme utilizado em drenagem ou irrigação.
De 7 de abril de 1961
mente espaçada. no mesmo, e cuja
francesa.
constituído total ou parcialmente de
Pontos característicos de: "Pro- betão poroso e caracterizado por • -Requerente: C. Van der Lely N.V., membro pode ser girado e fins de aproe.
cesso de obtenção de Bis-Indroxirae- apresentar uma forma em arco de firma industrial e comercial holandesa, untar as apulais:ma por urna, a yr
sição de desenrolamento, na qual o fies
tileno Pregnana" (Privilégio de in- ogiva apontado para cima, na sua
é sacado de sabre a mesma, para ene
secção transversal, enquanto que a, estabelecida em Maasland, Holanda.
venção).
base do cano é uma superfície plana, Pontos característicos de "rasteio! traga it dita bobina de salda; meios para
1 0) Processo de obtencan de 3 alié quase uniformemente suportada.
agrícolas". (Privilégio de invenção). detecção de uma interrupção na migra11-beta-clihidroxi 20,20-bis-hidroximeFina t mente. o depositante relein1. 0 — Rasteio agrícola, do gênero
tileno 5betapregnana, caracterilzado dica de acôrclo com a Convenção In- descrito no relatório apepso, caracteri- ção do fio sem demande da bobina do
pelo fato de se reduzir a 3alfa-hidroxi ternacional e de conformidade com zado pelo fato de serem, pelo menos salda, • mal" operando em yespotta
11-ceto 20,20-bis-hidroxi me til eno o art. 21 do Códi go da Propriedade
ao meio detectar, no, sentido da fazer
5beta,-pregnana em 3alfa. llbeta- industrial, a prioridade do corres- alguns dos seus dentes, ligados cada girar o Membro-suporte das simulas, a
dihidroxi 20,20 -bis-hidroximetileno p ondente p edido depositado na Re- qual a uma moldura de rasteio, de ma- fint d* apresentar it posição de desen5beta-prgnana, por meio de um hi- partição de Patentes da Alemanha neira a serem pivotáveis em tanto de rolamento uma nova espula alimentado..
&Neto misto alcalino num meio em 21 de marco de 1960 sob o n(1- um correspondente eixo não-horizontal,
ra, quando Ocorrer Urna interrupção na
apropriado.
mero H 38.964 V-84.5.
sendo tal a disposição, que um pivota- migração do fio.
Finalmente, a depositante reivin- Um total de 6 .pontes.
mento de qualquer dente, em tómo do
Finalmente, a depositante reivindica
dica de aceirdo com a-Convenção Inrieu correspondente eixo, rem% em de ac8rdo com a Convençãq Interna.
ternacional e de conformidade com
deslocamento de no mínimo uma porção &mal • de conformidade com o artio art. 21 do Código de Propriedade
TÉRMO N.° 128.161
lavradora do dente, em relação à mol- go 21 do Código da Propriedade IndusIndustalol. a prioridade do cofrespendente pedido. depositado na Redura do rasteio.
trial, a prioridade do correspondente
De 6 de abril de 1961
partição de Patentes da França. em
Finalmente, a depositante reivindica pedido, depositado na Repartição de
20 de ninho de 1960, sob o número
* de acôrdo com a Convenção Interna- Patentes dos Estados Unidos em 19 de
Requerente: C. Van der Lely N.V•,
830.527.
cional e de conformidade com o artigo maio de 1960, sob o n.0 30.346.
'Um total de 5 pontos.
Maasland, Holanda.
21 do Código da Propriedade Indus- Um total de 6 pontos.
Pontos característicos de "dispositivo triai, e prioridade dos correspondentes
para espalhar material, granular ou pul- pedidos depositados na Repartição de
T6JR110 NO 127.013
Patentes da Holanda, em 8 de abril de
verulento" (Privilegio de invenção).
TÉRMO NP 61.167
1960, 8 de abril de 1960, 8 de abril
de. 23 de fevereiro de 196k
0
1. — Dispositivo para espalhar ma- de
1960 e 8 de abril de 1960. sob os
A de Abril de 1962
Requerente: Clemens August Voigt, terial granular ou pulverulento, com- nu. 250.343, 250.346, 250.34V e s.
preendendo um recipiente e um disco 250.348, respectivamente.
Hohr-Grenzhausen, Alemanha.
116tplerailte: MjnnesOta MinUg
Ponta característico: "Máquina ejetor que forma, pelo menos, parcialUm total de 51 pontos.
Manufaoturing Company (Estados
Ponto característico: Máquina de mente, o fundo do recipiente, caracteUnidas da América).
rizado pelo fato da estar disposto Um
Invenção.
no recipiente,
membro
defletor
rotativo
Titulo: Áperfeiçoamentos ene
TÉRMO N.° 128.373
Pontos característicos
próximo do fundo dast., tendo tal memDistribuidores Manuais de Fita
1 0) Máquina para lavar e centri- bro uma superfície que Á inclinada, desAdesiva — Privil‘gio de Invenção.
De 14 de abril de 1961
fugar. provida com um tambor hori- cendentemente, desde sua borda supezontal, giravelmente disposto dentro rior na mesma direção como o moviLo — Aperfeiçoamentos em
Requerente: Farbenfabriken !layer tritiuldores maneie de fita
de uma tina não giráve4 bem como
ademento
visado
do
mesmo.
com um dispositivo de acionamento,
Aktiengesellechaft, sociedade alemã,
siva,
fixado na tina do tambor, sendo Finalmente, a depositante reivindica,
estabelecida ()IA Leverkusen- com p caracterizado pelo fato de
reenderem um t ambor pari
que o centre de gravidade se acha de actirdo com a Convenção Interna- Bayerwerk, República Federal Alemã.
suporte do um rôlo anular de fisituado no eixo do tambor, e acon- cional e de conformidade com o artigo
Pontos
característicos
de
"processo
de
tecendo que as molas 'elásticas consta; uma abertura no referido tamibricação de monosulfetos de duram"
tituidas por material elástico e sus- 21 do Código da Propriedade Indus- f(Privilégio
bor
para a acomodado dos dedos,
de
invenção).
tentando o agregado, estão fixadas trial, a prioridade do correspondente
quando o rôlo montado e -o tamna parte . superior da tina, e as con- pedido, depositado na Repartição de
0
1. — Processo de preparação de ms.
tramolas, postas sob tensão inicial Patentes da Holanda, em 16 de abril rosulfetos de tiurema a partir dos pro- bor são colhidos como Uni todo
Pela mão do nrn operador: mu
fixadas na metade inferior da tina d3 1957, sob o n.° 216.410.
dutos de oxidação dos ácidos bis-ditio- breco fixado ao tambor e dis p aracaracterizada por uni sistema desa,carbaminicos ou seus sais, oriundos de do para fora, para slOra
copiado de molas e Massas, em que Um total do 8 pontos.
da. pork

4

4214 C inta-feira 19

feria do rido; dispositivos cortantes passiv o s na 'extremidade do
braço, destinados a cortar um trecho retirado de fita que dispara
do reto para fora, 'para além dos
referidos disesositivos cortantes.
compreendendo os referidos dispoeitivos cortantes uma faca rodeei
montada vi ,. ando a um muvimmto
alternativo entre uma posição de
recolhimento e urna posição exposta de -corte, sendo a situação
da referida abertura do tambor
de molde a 'que a posição colhida
do rdlo montado fique de um ledo
de um plano determinado pelo eixo
do tambor e por, pelo menos, 'um
ponto da aresta ou gume da faca,
quando a mesma se acha na posição de corte; uma guarda diaparacra para além da aresta cortante da (ara quando a faca se
acha na podção de 'recolhimento,
estendendo-se ee, se aresta cortante para além da guarda quando a
faca se acha na posição de corte;
dispositivos- para o encaminhamento da' faca à posição de corte;
e dspositives para o encaminhamento da faca à posição de recolhimento, estando os dispositivos
de eneaminhamento,cla faca h. poeiCão de corte situados de modo a
poderem ser manejados pela mão
do operador que colhe e reli) montado e o tambor.
Total'de 13 pontos.
A requerente reivindica, de
acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei
n.° 7.903, de 27 de agtsto de .1945,
a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de
Patentes nos Estados Unidos da
América, em 4 de abril de 1051,
sob as. 219.299 e 219.295.
TÊM) DE. PATENTE N. 0 101.006
De 29 de Julho de 1958
Requerente: Wallerstein Company, Inc. (Estados Unidos da
América).
Titulo: "Processo e Compoeição
Para Estabilizar Bebidas que Coa.têm Malte" — Privilégio de Invenção.
1.0 — Um processo para eg abilizar bebidas que contêm malte,
por meio de um polímero, sotávei
12ágtia, de vinil-pirrolidona carac-

terizado pelo emprêgo, para isso,
de um polímero de vinil-pirrolido-

là a que tem um pêso molecular
In fo . rior a 30.000.
segnene-ee os pontos de 2 a 43.
TKIMO N. 105.025

5 de Setembro de 1958

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

de telário é suspenso numa COlução aquosa ácida, seguida de
aquecimento da suspensão enquanz
to destilando sdbre iodo 131, que
é recolhido numa maneira conhecida "per se". Tata/ de 6 pontos.
A requerente reivindica de
acêrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei
n.o 7.903, de '27 de agdsto de 1945,
a prioridade do correpondente pedido depositado na Repartição de
Patentes da !Iolanda, em 9 de setembro de. 1958, sob n. o 220.626.

Novehsbro

ro, que dão ao vidro uma cor amarela, reação sob' condições de ..etaperatura e
em proporções tais que II sua associa- pressão tais que pelo menus uma parte
ção dá a cor verde desejada. — Total substancial dos meter-bis hidrocarbonam

de 4 pontos.
A Requerente reivindica de acõrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. '21 do Decreto 7.903 de 27 de
agOsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes na França, em 23 de
abril de 1958, sob o n.* PV 763.903.

dos presentes na zona de hidratação
seja essencialmente lívida, estando o
ácido sulfúrico essencialmente em um
estado de composição inalterada, de se
separar a fase orgânica resultante a
partir da fase ácida aquosa, de se tratar por meio de água, •ob condições
de hidrólise, a fase orgân ica separada,
de se separar, a partir da mistura ree
sultaree. uma fase orgênice e urna fase
aquosa e de se recuperar éter alifático
TERMO: 109.720
a partir da fase orgânica. — Total de
8 pontos.
13 de abril de 1959
A requerente reivinieca de acórde
TERMO N.o 105.
com a Convenção Internaceonal e e
Requerente: — Colgate — Palmolive art. 21 do Decreto-lei n.° 7. 903, de 27
• 25 de S e tembro 4 .1e 195S
Company — Estados Unidos da Ame de agôsto de 1945, a poro:Jade do correspondente pedido depnseado na' Re.
Recrerente: Man When Siri *rica) .
partição de Patentes dos Estados Uni(West Bengal
/rena).
Titulo: — Composiçâo Estabilizada dos da Amerlea. em 22 de oeembro de
Tfte.10:'"IIM Engate Para Eixos de Acido -Policloro-Clanetrico Sólida, 1938, sob re° 762.635.
de Fôrça". — Pleselegeo do In- em forma de partículas e processo de
produzir a mesma. — Privilégio de
venção.
Invenção.
TERMO 113.553
1. 0 — Um engate P ara eixo:, de
1
—
Acido
policlaro-cianarico
fórça motriz, compreendendo, Ciai
25 de Setembro de 1959
combinação, um dispositivo situo- em forma de partículas caractedzado
nizador e um meio de engatamen- por estar estabilizado contra decompoto mecânico pasjtivei entre os ei- sição, por uma olefina tendo uma dupla Requerente: . f3ataafse Petroleurn Maatsxos de entrada e de saída, carac- ligaçã'o contendo uni átomo de carbono chappij N. V. .-- Holanda.
terizado pelo fato ' do dito , meia terciário. — Total de 6 pontos.
Titulo: Processo para preparação de
A requerente reivindica , de acôrdo iõdo.
Privilégio de Invenção.
sincruaizador ser • ou da tipo em- com
a Convenção Internacional. e o
pregando fluído como meio de en- Art. 21 do Decreto-lei ne 7.903, de 1* Processo para preparação de
gate, ou do tipo eletromagnético e 27 de agôsto de 1945, a prioridade do lõdo de misturas contendo ácido lodidrigo qual o meie sincronizador en- correspondente pedido depositado na co e água, e opcionalmente iodo, caractre primeiro em funcionamento e Repartição de Patentes do Canadá, em terizado por compreendei as seguintes
depois que a sincronização parcial 14 de abril de 1958. e 18 de março de fases: 1) a mistura em fase de vapor é
tenha sido completada, os ditos 1959, sob as. 749.527 e 770.602, res- oxidada com oxigénio ou um gás contendo oxigênio, 2) os vapores resultanmeios de engatamento mecânico pectivamente.
tes são condensados por contato com um
positivo compreendendo um armaliquido aquoso, 3)._ o ledo é separado
jo de embreagem pi.ra efetuar o
do liquido aquoso, 41 a fase aquosa soengatamento positivo entre os diTERMO N.° 113.120
fre processo de remoção por arraste com
tos eixos de entrada e de safil.a.
um gás e 5) o gás resultante contendo
Total- de 5 pontos.
iõdo é condensado por contato com ma
9 de setembro de 1959
liquido aquoso.
Requerente:
Solvay
õ
(ia.
—
BélTERMO 105.528
Total de 17 pontos.
gica.
29 de setembro ck 1958
Titulo: Processo para a estabilizaeâo
TERMO 120.222
de hidrocarbonetos c l oradoe. — PriRequerente: — British Hydrocarbo vilégio de invenção.
Chemicals Limited — Inglaterra.
17 de Março de 1060
— Processq para a estabilizaçã.
Titulo: Produção de Diolefinas CUn
de
hicTrocarbonetos
clareias,
consistindo
jugadas. — Privilégio de Invenção.
Requerente: Ache Pere:ra
S. Paulo.
1 — O processo de produção de dite- em adicionar a esses hierocarbonetoe
Titulo: Ni5V0 e original Cabo de Pá.
lediaas conjugadas caracterizado por clorados, pequenas quant dades de uru
compseender a reação catalítica de uma álcool primário escolhei, entre os pon- — Modelo de Utilidade.
mono-defina inferior com formalidade tonéis primários ou as .nisturas dos P) <Ntivo e origina? cabo de pá»,
ou acetaldeide numa 'temperatura ele- ditos pontanois ',ternários. e de uma base caracterizado peei fato de a alça do
vada em fase de vapor e numa relação azotada. otal de 7 pontes
cabo se constituir nora conjunto de elemolecular do olefins pare aldeide do
A requerente reivind1ca de acendo mentos previamente torneades, onde as
polo menos 6:1. Total de 10 pontos. com a Convenção Inte rnacional e o partes laterais se fixam na base por
A requerente reivindica de acórdo art. 21 do Decreto-lei e.9 7.903 de 27
cora a Convenção Internacional e o de ageeto de 1945, a prioridade do meio de colagem e substancialmente á
horizontal, por meio de preço ou
krt. 21 do Decreto-lei ai 7.903 de 72 correspondente pedido, depositado na trave
parafuso.
•
Repartição
e
Patentes
da
Bé
de agõsto de 1945. as prioridades dos
igica, era
Total
de
3
pontos.
10
de
setembro de 1958, eeb o mimo.
correspondentes pedidos le.positados na
Repartição e Patentes da Inglaterra. em 451.933.
4 de outubro de 1957 e 7 de maio de
TERMO 120.241
1958. sob os as. 31.106 e 14.584, resTRRN10 jele` 113.420
pectivamente.
21 de Março de 1960
..n•••nn•n•••••

TERMO: 106.199
30 de outubro de '1958

Requerente: N.V.
lampenfabriekeen (Holanda).
Requerente: — Compagnie de eSaint
Título: "Aperfeiçoamentos em, Cobaia — França.
Titulo: — Vidro de Coloração VerOu Relacionados com, Processo
rara Isolar lado Radioativo 131" de e teu processo de fabricação. —.
Privilégio de Invenção.
Privilegio de Invenção.
1.0 — Um processo para isolei.
t — Uso processo para e obten,?ko
Iodo radioativo 131 produzido me- de vidro de c& verde, caracterizado
diante bombardeio de (Oxido de por consistir eui utilizar tordo corantes
telúrico por neutrons lentos. carae- do vidro o 6r1do ferroso, que dá ao
tor izado ppm feto de go * o dtdxido vidro uma côr azul. e sul curutos ..ie

21 de setembro de 1959

Requerente; Mário Soares Ferreira —
São Paulo.
Requerente: Sheli Internatimiale ReTítulo: Nevo tipo de protetor de Carsearch Maatschaope M. V. —
teira de D:rtheiro Mudei() de UtiliTanja.
Titulo: Processo continuo para a
obtenção de um éter alifático. Privilégio de Invenção.
1.* — Processo contínuo para o
preparo de um éter .alitátice contendo
seis a 'dez átomos 1e Ca.bono pela
reação de água com a ceetina corresnondente, na presença de acido sulfúrico, em uma zona de befratacão, caracterizado pelo fato de er efetuar a

dade.
1° — NSvo tipo de protetor para carteira de dinheiro, const:tuido por um
tubo de material rigelo, caracterieado
pelo fato do tubo ner dc nado de um rebaixo no dorso. reba'xo é:se, que ie.:a
um suporte num plano 1-..1r.zontal, que
lisa.
retém a
Total de 1 "ontom•

•
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TERMO 120.838
•

Dep.

em 23 de Abril de 1960

Modelo de Utilidade
Requerente: Tern:ovam:3 S.A. .-SM Paulo.
Titulo: (Nevo modelo de base para
vidro de garrafa térmica,.
19 -- Movo modelo de base para vida, de garrafa térmica», caracterizado
essencialmente por constituir- se de urna
Inteiriça, de plástico ou equivalente,
lente,
çil de secção preferencialinente circular, cujo perfil é de dois troncos de
cone, superior e inferior, simétricos ou
assimétricos, unidos pelas partes de menor diâmetro, servindo a abertura ou

bordas superiores para apoio e centralização do vidro e as inferiores para
apoio contra a base da carcassa metálica da garrafa, e finalmente pelo fato
das paredes externas do suporte base,
possuirem, fazendo parte integrante do
conjunto, uma série de aletas ou saliên-

cias radiais espaçadas equidistantemente
ou não, as quais acompanham o perfil
dos dois troncos de cones, enquanto que
as suas extremidades externas são pre-

para

conter e reter os livros, revistas, Interior da cabeça e noutro encaixe para

&coe ou outras mercadorias que nelas baixo, no interior do corpo, um cise alojam.
Tetal de 3 pontos.

TERMO, N° 121.004
Dep. em 13 de maio de 1960.
Modelo de utilidade.
Requerente: Termovácuo S. A. —
Silo Paulo.
Título: «Nevo modelo de bocal vedente para vasilhas encamisadas».
1 9 — eNdvo modelo de bocal vedante para vasilhaz encamisadas», caracterizado por constituir-se de urna pela
anular flexível, provido inferiormente e
externamente de unia borda ou proteção também cilíndrica substancialmente
de menor altura que a peça anular, de
medo a configurar um pequeno degrau
circular em teida a volta da peça; pelo
fato de possuir superior e interiormente
urna projeção circundante, obliquando
para baixo e para o interior do anel,
de modo a formar com a borda do mesmo um ângulo vivo; pelo fato da ex-

lindro corrediço ao alto e a baixo que
passa a constituir o pescoço do bonaco. Total de 2-pontos.

Novembro de 1954 4215
TERMO . N.° 122.322
De

81 de agasto de 1980

Requerente: Rowa KOgyo

shiki Kaisha — Japão.

Eabu•

Titulo: Aperfeiçoamentos em atum..
IlLSmo de espulamento em tea:es com
nom N9 121.118
udança automática das e.spula, —
Privilégio de Invenção,
25 de maio de 1960
1.9 — Aperfeiçcamentos em meea.
Mamo de espulamento em teares. com
leequerente: Aldo Palanga — São mudança automática das espulas,
racterizado pelo fato de compre Jecier
Paulo.
esse mecanismo, em combinação coTitulo: Um novo tipo de tampa para operante. um meio armazenadut e
frasco de esmalte. — Modelo de Utili- adutor de espuias de trama para aciudade.,
çlib dessas espulas uma por vez, aló
uma posição /3M -4eterminada; tucru1° — Niko tipo de tampa para fras- broa detentores e retentores para loco de esmalte, caracterizado por ser calizar e reter cada uma das referidas
constituido por um conjunto de peças que espulas na mencionada posição prefuncionam conjugadas entre si, e carac- determinada; um mecanismo para po.
terizado pelo fato da tampa possui urna altivamente puxar para fora e :etc
cavidade circular que, é colocada com a extremidade do estame des cietdas
pressão no gargalo do frasco em com- espulas na, citada posição pré-deterbinação com uma saliência truncada em minada. — Suem-se an pontas de
seu diâmetro, evitando assim, que a 2 ate 5.
tampa gire de um lado para outro em
•
TERMO 1n1.9 122.899
•
terno do gargalo.

Total de 4 pontos.

De 20 de seternbae de 1960

John E. Lindberg Jr. — Estaloa
Unidos da América.
Titulo: Detecção de calor — Pria
De 26 de julho de 1364
vilégio de Invenção.
MIMO 120.946
Requerente: Union Oil Comyany of 1.9 — Um sistema de detecção de
baixo circundante existente na sua face Califórnia
—Estados Unidos da Ame- temperatura critica caracteriazdo por
Inferior. Total de 2 pontos.
compreender: um dispositivo transdude
1960
julho
de
De 7
Titulo: Aparelho e processo cla re- tor, que transforma calor em premio;
uni dispositivo respondedor funciotorta — Privilégio de Invenção,
Dispositivo para introduzir escovas
TERMO N9 121.068
nalmente ligado ao citado tra.naJutor •
rotativas em cavidades (Modelo de Uti1.0 — Um aparelho para bioneficia- e movido por um substancial aumenlidade).
mento de sólidos com 4.un fluído, to de pressão produzido pelo citada
Dep. em 2 de junho de 1960.
compreendendo um forno vertical- Marisdutor ao ser externamente a queIndústria e Comércio S.A.
Ouriço
mente disposto com uma pluralidade cido; e um circuito elétrico movido
—• São Paulo.
de perfurações na parede- do pomo, pelo citado dispositivo respondedor.
Modelo de utilidade.
19 -- Dispositivo para introduzir esco- Requerente: Indústria Uni sitercon LI- perto da Sua, extremidade inferior, Seguem-se eis pontos de na. 2 a 100.
Wila camisa fechada. d i ta Parte pervas rotativas em cavidades a serem limfurada do referido forno; e proalde.
pas, escovadas, desincrustadas ou desobs- matada — São Paulo.
Cuidas, compreendendo uma escbva ro- Titulo: «Nova disposição em bone- com meios de retirada de fluido, uma
nrevio 123.014
bomba, de alinuultnao de sólidos, cotativa constituída por um feixe de fios cos insuflados a ar».
locada
sob
o
torno
e
adaptada
para
de aço ou de outro material, preso em
descarregar sólidos Para cima,
Dia 26 de setembro de 1960
um cilindro tendo uma haste superior a 1* — «Nova Disposição em bone- e através, do forno, meios de dentro
raspaser presa por exemplo no mandril de um cos insuflados à ar», constituído por dor movivelvente suportado pus
Requerente: Frederick. li. Blake
aparelho que imprima movimento rota- corpo 6co, de feitio aproximadamente plano substancialmente horizcital OEstados
Unidos da América.
cilíndrico,
com
a
parte
superior
mais
esum
adel
tivo à escova, caracterizado por
bre a extremidade superior do referiou luva envolendo o feixe de- fios' de treita, insuflado a ar, modelado por duas do forno, perpedicttlar ao eixo do forTitulo: Tear para Entretecer tiras
modo a mante- lo em sua face inferior capas de plástico, borracha ou equi- no por meio de suporte do raspador ou earetas — Privileégio de Invenção.
ou extremidade com diâmetro ligeira- valente convenientemente soldada ou co- estende/ida-4;e até • passar através da
1. Tear para entretecer tiras ou
mente inferior ao diâmetro da cavidade a lada, tendo a base formada por região extremidade aberta do forno de modo a permitir que oe meios do res. varetas, caracterizado pelo fato de comser tratada; um anel chato ou arruela cheia de material pesado de tal forma nador
sejam movidos para uma po- preender: uma armação incluindo meios
envolvendo dita baste; e u'a mola heli- que o boneco mesmo quando colocado
sabre e ao lado do !Orna, e para guiar e suportar uma multiplicicoidal envolvendo o dispositivo e dis- em posição paralela ao solo, levanta- sição
para alteiner os Meies do na- dade de cordões de urdiune avançando
posta entre o bordo superior de dito anel se devido ao seu centro de gravidade meios
Pador no aludido plano, através da ao comprido do tear,
suportando essa
ou lua e a face inferior de dito anel estar suficientemente deslocado para extremidade superior aberta do forarmação carretéis para os referidos
baixo, tendo pintado- sôbre uma das no. — Total de 16 pontos.
chato ou arruela.
cordões
CM
uma extremidade, e gni
faces ou Obre as duas, urna figura de
Total de 2 pontos.
,rólo enrolador na outra extremidade
palhaço ou outra figura jocosa qualpara receber o material entretecido; um
quer, caracterizado por possuir internaTliR860 N.9 121.856
atedor avançando transversalmente em
mente,
na
parte
correspondente
a
cabeTERMO la19 120.959

ferenciabnente retilínea e verticais.
. Total de 2 pontos.

tremidade inferior livre da projeção externa projetar-se apenas o suficiente para
encobrir o gargalo do vasilhame interno que se encaixa em canal ou re-

TE:Raf0 N.° 121.492

•n•

relação ti citada armação e distanciado
De 9 de agesto de 1980
ça ou outra qualquer interna, um pedo mencionado rõlo enrolador; e um
queno guizo ou chocalho ou meio sonoro equivalente preso por meio de cor- Titulo da, Invenção: "Nõvo modelo dispositivo de cala imediatamente à
de frigideira com grade móvel".
frente do citado batedor, e meios difeRequerente: Sociedade Industrial de dão ou então diretamente a borda inRequerentes: Pedro °opala Noto e renciais esticadores de cordões entre os
Brinquedos Sobrinca S. A. — São terna da costura. Total de 2 pontos.
Daniel Ferreira Pestana — Fartado referidos carretéis e o citado dispoditivo
Paulo.
da Guanabara — Modelo de Utilida- de cala, dispondo o mencionado disde.
Titulo: Moldura para exibição de liTERMO N9 121.080
positivo de cala recebedor das citados
vros, revistas e similares. — Modelo de
1.9 — N6vo modal° de frigideira cordões e o mencionado batedor de urna
Utilidade. — 1 9 — «Moldura para Exicom grade móvel, caracterizada Paio passagem guia para receber ripas ou
7 de junho de 1960
bição de Livros, revistas e similares»,
fato de ser constituída de uma fri- varetas de trama; meios de potência
caracterizada ppr consistir em urna placa
gideira, com um rebaixo naa borda e contriee para o citado tear .para acio.
metálica, ou de material plástico ou ou- Requerente: Silvio Satake — São um ressalto com rósea ligeira na par- namento deste, e meios esticadores sute Ulterior no fundo, uma grade mó- plementares providos, entre
tro material adequado, com dois ramos Paulo.
o referido
vel com rasgos e uma haste de fixa- esticador e o mencionado dispositivo
divergentes, partindo ene direção obtusa,
de
Titulo:
Novo
modelo
de
boneco
arti40, tendo também um °Miolo com
de um trecho comum central, largo supor um par de eixos esticadores
rosca ligeira do fundo da frigideira, cala,
avançando
periormente e estreitando-se inferiormen- culado de brinquedo. — Modelo de Uti- de forma
transversalmente em relação
que quando em uso, a haste
te, tendo em cada um dos ramos um lidade.
está seilta e a grade paralela ao itUl- referida a rmação, e em correl ação esvazamento retangular, sendo dito vaza19 — Nevo modelo de boneco ar. do da frigideira e depois do uso, treitamente distanciada, e apresentando
mento guarnecido por dobras marginais eculado de brinquedo, em que a arti- Para escoar as trituras, gira-se a gra- os citados eixos meios conecisres entre
nos trés lados, exceto o que é contiguo culação é caracterizada pelo secciona- de e fixa-se a haste no rebaixo da os mesmos de maneira a girarem os
ã zona central, formando ditas dobras mento do pescoço do boneco, sendo in- borda da kigideirea
Tatal de 2 eixos com a mesma velocidade angular
calhas voltadas para dentro, servindo troduzido em encaixe para o alto, no pontos.
•
e passando os cltados cordões em volta
•
7 de julho de 1960
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de cada eixo, não dispondo esse eixo, seção é menor que as demais, sende
de &indo de potência externa e sendo que a diferença da largura, em ambos
Os mesmos girados pela força aplicada os lados, articula-se mais acima que
a precedente, constituindo, naquela popelos mencionados cordões .

Termo: 124.480

De 25 de novembro de rste

Requerente: General Eletric Com..
Seguem-se os pontos de 2 até 20. sição, um apoio para os braços: a ter- pany
— Estados Unidos da América).
ceira seção fica na vertical e formará,
na parte inferior um apoio para os pés Titulo: Aperfeiçoamento em Bobinas, Elétricas e Métodos. de Produdo utente.
•
TERMO N.' 123.246
ção. — Privilégio de Levei:elo.
Total de 4 pontos.
— Aperfeiçoamento em boDia 6 de setembro de 1960
po que prevendo alta resistência
TERMO N° 125.773
as coidições de curto circuito caracRequerente: Pujas 8 Vasques Ltda.
terizado pela aplicação na bobina de
•— Estado da Guanabara:
De 13 de janeiro de 1961
uma suspensão de partículas fuTtítdo: etlas aparador ou protetor
pra bujão de gás> (pat. MU). — etequerente: Indústria e Comércio siveis de um polimento de resina CIT...
tetica e depois disso fusão das par»
Alodelo de Utilidade,
I) Um aparador ou protetor para de Artefatos de Borracha e Meta/ binaselétricas e método de produ"Regebor"
Ltda.
—
São
Paulo.
bujão de gás», constituido por uma
ção, confirme descrito e ilustrado
peça caracterizada pela contiguraçáo de Titulo: "Um pulverizador para acima, compreendendo um processo
.esela cana e que, disposta em sentido líquidos, em especial, para laquê" de tratar bobinas eltricas para apervertical não dispõe de fundo na base (Pat. MU)..
feiçoar sua resistência as condições
e superiormente e fechada por um
de impulsos elétricos ao mesmo têm..
Modelo de Utilidade
tampo formado por uma gaveta disposta
ticula.s de resina depositadas sebre as
reentrantes.
ao centrp, dlias abas laterais
Pontos Característios
superfícies da bobina. Total de 4
Total 'de 2 pontos.
1*) Ura Pulverizador para Liquides, pontos.
em especial para Laquê" — consti- Finalmente, a requerente reivindica
tuido um una_ corpo a servir de de- o. favores da Convenção InternaTERMO NO'123.472
pósito ao Avido a ser vaporizado, cional, visto a presente invenção ter
caracterizado por possuir um mem- sido depositada na Repartição Oft.
Dia 14 de outubrd de 1960
bro cilíndrico que se interna no re- cial de Patentes dos Estados Unidos
Requerente: Hideld Hishiyama e Ta- ferido corpo apoiando-se ao gargalo da Arné: Ja do Norte em 1 9 de de.
inotsu Seki — Silo Paulo.
pin• um cesco que lhe é soliaerio e zembro de 1955. sob o W 856.434.
Tthilo: Nova Embalagem contra do qual se projeta uma parede em
choques para garrafas — Privilégio de abei circular, prevista para receber
TERMO N° 125.387
Invenção.
por encaixe, uma danara de mateI) Nova embalagem contra choque rial transparente, provida de uma
De 31 de dezembro de 1960.
para garrafas, caracterizada por uma capa superior, em cuja parede excapa de cobertura lateral para a garrafa. terna é provida do um orifício vaRequerente: Luigi Lanzatame e
feita em pasta mecânica, e tendo a con- lado coincidente com o terminal de Santa
Boemi Lanzaf ame — São
figuração reproduzido, com ligeira am- um tipo duplo de configuração tron- Paulo.
;Alado, a superfície lateral da garrafa; co cônico até a base do membro inTitulo: Aperfeiçoamentos na faa dita capa sendo • desprovida de ternado, *onde sofre uma saliência
tampa e fundo, e ainda podendo ser circular de apoio e atravessando o bricação de Tapetes e Similares, e
dotada de aberturas laterais de aligd- referido membro em forma cilíndrica produto resultante. — Privilégio de
emento, de quaisquer formatos e po- dá, passagem ao ar e expansão ao Invenção.
sições.
liquido pela compressão do depósito 19 ) — Aperfeiçoamento na fabriTotal de rpentos.
de base,
cação de tapetes e similares, e proTotal de 2 pontoe.
duto resultante, caracterizados por
compreenderem inicialmente o dispoTERMO N.9 123.568
tivo para a sua execução, formado
TERMO: 123.778
por uma ftgleça rigida, tendo a conte,
Dia 18 de outubro de 1960
aproximada de U alongado
De 26 de outubro de 1960 • guração
Requerente: Supermercados Peg-Pag
horizontal, com abertura longitudinal
excêntrica, peça esta ainda provida
S. A. — São Paulo.
Titulo: Novas Disposições Constru- Requerente: Francesco Ali -- São de duas hastes laterais, com uma
tivas de um Suporte de Prateleiras — Paulo,
da, extremidades articulada exterTitulo: Aperfeiçoamentos em Gar- namente
•
Modelo de Utilidade.
aos laterais da mesma, •
galos
de
Garrafas
e
Recipiente*
Si1) Novas disposições construtivas de
tendo os extremos livres encaixamilares,
—
Privilégio
de
Invenção.
um suporte de prateleiras caracterizadas
dos sob as extremidades de u'a mola
por um conjunto de garras recortadas
Ie. — Aperfeiçoamento em gar- laminar, fixada transversalmente no
vertical
do
braço-suporte,
na parede
galos de garrafas 0 recipientes si extremo oposto da dita peça.
constituidas por tiras do material, do- milares, caracterizado por comportar
bradas Obre si mesmas, uma de um o gargalo um anel circular superior, Total de 4 pOntos.
ledo e duas do outro, s todas com seguido de uma gargante de tipo
o encaixe para .dentro.
•
usado para "chapinhas", uma rasca
TÉRI1 O : 125 .451
Total de 2 peados.
helicoidal seguida de um trecho substancialmente tronco-cónico cuja parte Dep. em: 23 de outubro de 1960
Inferior se estreita segundo ângulo
TERMO N.° 123.702
agudo, para concordar com o corpo Patente blodàle de - Utilidade.
do gargalo através de um arco.
StUlo: Nôvn Aparêlho para moldar
Dia 24 de outubro de 1960
Total de 2 pontos
coberturas plásticas • de Guarda..
chuvas,
Requerente: Adindo Costa Reis —
Sedado da Sabia.
Requerente: Rudelf "Hall -- São
TERMO: 123.926
Titulo: Um móvel transformavel em
Paulo — -Modêlo de Utilidade.
sumier, cama, espreguiçadeira, poltrona, Requerente: Italo Angelo Gerardi
le) Ni5vo Aparêlho para moldar
cadeira e cadeira de balanço — Modelo — São Paulo,
coberturas plásticas de guarda-chude Utilidade.
1.• ) *Um Móvel Trandormárel em Titulo: Aperfeiçoamentos em Em- yes" caracterizado essencialmente
por constituiteee de um corpo base,
Sumier, Cama, Espreguiçadeira, Pol- balagem
de Cigarros. — Privilégio matriz
trona, Caldeira e Cadeira de Balanço>. de Invenção.
onde é moldada a cobertura,
corpo &se. provido de 'ampla concaracterizado por se constituir por duas
armações articuladas que lhe servem, de 10, Aperfeiçoamentos em emba- cavidade cuja forma é exatamente
base, sendo a primeira base própria- lagem de cigarros, caracterizados Igual ao de urao cobertura de guarmente do conjunto, e a segunda um polo fato de em uma das faces da-chuva; a borda periférica dêste
apoio para uma prancha dividida em maiores das usuais embalegens, se- corpo é plana, a fim de permitir o
três seções articuladas entre si: a prifrases de assentamento e fixação, por pressão,
ineira servirá como espaldar quando o rem impressos desenhos e
da tampa do aparelho, tampa essa,
propaganda.
como
cadeira:
a
móvel fôr utilizado
preferencialmente
plana, conservanpontos,
a_
Total
de
•
esta
segunda servirá como assento,
1115
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do a mesma forma externa do corpo
base ;pelo fato *Meg das superfícies
periféricas eontrãpostaa do corpo
base e tampa serem provida* de

anéis ou arruelaa de vedação, para

o fechamento hermético do aparélho,
situando-se entre ditas arruela& a
tecido laminado a ser moldado.
Total de 3 pontos.,
TERMO Ne, 1213.030
De 19 de janeiro de 1981
Requerente: Hoover Limited

glaterra,

In-

Titulo: Aperfeiçoamentos em Máquinas de Secagem, Giratórias.

Privilégio de invenção.
le — Uma máquina de secagem,
giratéria, incluindo um cesto giratá•
rio montado para girar num eixo inp
clinado para a posição vertical, num
angulo substancial, num recipiente
estacionário que é elesticamente suspenso num suporte, caracterizado per
meio pare impedir o movimento do
corpo do recipiente 11U211ã 011 e111 AM.
beis as direções, ao leigo de um eixo,
Incluindo ligações 58 presas no recipiente, em lados opostos, e estenderdo - se ediante -, substancialmente paralelas ao eixo, com as extremidades
distenciadae do recipiente ligado por
Um dispositivo diferencial, habilitando
unia ligação mover-se em direção
oposta, substancialmente paralela a*
eixo.
Total de 13 pontos.
A requerente reivindica. de acordo
com a Convenção Internacional e _g
art. 21 do Decreto-lei ne 7.903, de 37
de agõsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado AG
Repartição de Patentes na Inglaterra,
em 19 de janeiro de 1960.

TIRAM 14.9 128.888

Em 10 de fevereiro de 1961
Requerente:. General preciaion,
Estados Unidos da América.

Titulo: Aperfeiçoamentos em Siste

mas de Sinalização — Privilégio de
Invento.
l e — Sistema elétrico de sinalização
de inter-comunicação, caracterizado
pelo fato que é equipado com uma
combinação.. de uma unidade de interrogador para transmitia* um sinal
de freqüência de P ortadora de Inter-

rogado, provido de um grupo de faixas laterais, representando subportaderas de baixa ou tudio freqüência,
com uma pluralidade de dispositivos
de resposta, cepas de movimento relativo à, unidade de interrogador e
operável pela aproximação do interrogador dentro de unia certa distancia,
para transmitir um sinal da porte::
dom a de resposta, sendo as subportadores da dita baixa freqüência selecionados e moduladas na mesma da
adrdo com um código, com um receptor de resposta associado com O
Interrogador e sintonizado para receber o sinal de resposta, que é dezmodulado para produzir uma onda de
complexo de baixa freqüência, contendo como componeotes a seleção
codigada das subportadores de baixa
freqüência, com um canal' de ooniuMeação ligado para levar a onda de
complexo de baixa freqüência para
uma estado remota e dispositivo na
dita estação remota para modular
mais um s..inal de freqüência de portadora com a dita onda de complexo

de baixa freqüência pare produzir um
sinal segundário de redio freqüência
modelada, tendo no mínimo unia faixa lateral diferente para cada um dos

•
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componentes da anda do complexo de sentido do relógio, e meio pana inverbaixa freqüência, e com uma multi- ter a direção de operação de dito
plicidade de canela de deteçáo sele- motor.
tiva de freqüência, correspondendo Total de 5 pontos.
em número ao grupo de faixas latea requerente reivindica
rais do sinal do interrogador, sendo osFinalmente,
favores
da
Convenção
Internaciocada um dos ditos canais de deteção nal, visto n prerente invenção
ter
disposto para seleção e deteção de sido depositada na Repartição Oficial
um componente do faixa lateral di- de Potentes dos Estados Unidos do
ferente do sinal segunciário de rádio América do Norte, era I. de março de
freqüência modulado produzindo desta 1960.
sob n 9 12.028,
maneira em coletividade com co' tonais de cada um sinal paralelo digital codigado.
TERMO N o 127.245
Total de 5 pontos.
A requerente reivindica a Pr ioridaDe 28 de fevereiro de 1961
de de idêntico pedido depositado na
Repartição de Patentes norte-ameri- Nome da invenção: "Máquina
cana, de 15-2-960, sob n 9 8.748.
para enxugar roupa ou aqueeer e
desumificar ambientes".
Nome do recterente: Jesees' h AsTERMO N9 126.327
sour e Jacob Praia — São Paulo.
Mn 2 de fevereiro de 196s
19 Máquina para enxugar roupa
ou aquecer e desumidificar embr.
Requerente: Acme ateei Company entes, caracterizada por um ga— Estados Unidos da América.
binete ernm cuja tampa, provida
Titulo: Metro-Revestimento de me- de veneziana, estão mstalados vena
tiladores elétricos que sopram sotais — Privilégio de Invençao.
unia rede de resistenems elé• 19 — Uma composição adequaaa bre
ara fazer banhos eletroliticos, carac- tricas também instalada na tamda por compreender um primei- pa. Total de 8 Pontos.
ro e um segundo compostos soluveis
no banho eletrolitico, o primeiro composto contendo um catem solúvel de
TERMO No 127.285
um metal de revestimento tal como
Cobre, zinco, estanho, niquel, cobalto,
citado, tungstênio, manganes e/ou a 28 de fevereiro de 1961
chumbo, e o segundo composto com- Requerente: N. V. Philips'Olopreendendo Um éster do ácido tostorico de um ciclo-hem/1W e/ou em eilampenfabrieken -; Iialanda.
sal do mesmo, numa quantidade sufi- Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
ciente para formar um complexo com relativos a tomadas com soquetes
uma quantidade substancial dos ca- de pinos múltiplos, dotadas de contions do metal de revestimento pre- tactos de mota com trama° de
sentes no banho eletrolitleo.
410 ou lamina.
Total (I- 18 pontos.
PriVflégio de . invençao,
n•••n•••n••
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jum absorvedor, um evaporador uni
gerador, um condensador, um perimitador de calor para soluções forte e fraca, e empregando uma soRequerente: N. V. Phil ips 'Oloe i alução seline como um absorvente
lampenfabrieken — Holanda. um material miscivel tom a mesTitulo: Aperfeiçoamentos em ou ma como um refrigerante na qual
relativos a circuitos destinados a Um veiculo de aquecimento aquipermitir a transmissão de uma: do é fornecido ao gerado: do siedentre um conjunto de fontes de tema em relação de pernritação
informação de aadrdo com um térmica COM a solução no mesmo.
crédito fixo de prioridades — Pri- caracterizado pelas etapas de révilégio de Invenção, gular-se a quatiaidade do veiculo
l a r Aperfeiçoam,afes em ou rela- de aquecimento liquido fornecida
tivos a circuitos destinado a pernil ao gerador em relação de permutatir a transmissão de uma Centre ção térmica COM a solução no sues.
um conjunto de fontes de informa- mo. precipitando-se o sal de soluções, de acôrdo com um criterio , ça0 ao gerador para reduzir a Ca.
fixo de prioridades em que cada pacidade do sistema e ao verifa
fonte de Informação tem pelo me- car-se uma demanda para
nos uma salda de sinais de contrõle capaciadde dissolvend-se o sal pra
onde se produz una sinal de con cipitado em solução o gerador,
trole que indica se a fonte de in-i
formação interessada Contem ou! Total de 14 pontas.
não informações a serem transm1 . 1 A requerente reivindica de acOrtidas, e uma entrada de sinais de do com a Convenção Internacional
controle destiada à recepção de um'e o art. 21 do Decreto-lei n o 7903
sinal de contróle que permite que de 27 de eget° de 1945, a Priori.,
essa fonte de informações trens- dade do correspondente pedido demita as informaçõea nela armaze -posItado na Repartição de Patennadas mediante a condução dessa tos dos Estados Unidos da AmériOa
TERMO No 127 208

•
28 de fevereiro de 1981

•

fonte ao estado no qual a informa- 1,1m 2 de março de 1980, sob Os DE.ção acumulada é transialtida, ca -'meros 12.351 e 12.352.
racterizados pelo fato da sinal de

contrõle que permite que a fonte
de informações transmita ser produzido por uma comp orte "e" provida de inhibição, cujo terminal

• TERMO N.° 127..334
3 de março de 1961

de salda é ligado a entrada dos
Requerente
Porcelanarte
sinais de controle da fonte de jr)- A. Indústria e Comércio. • — Pe.

formações interessada, ao mesmo raná.
tempo que seus terminas de en- Titulo — Aperfeiçoamentos era
trade são ligados à sal Ias de sinais tampas de cafeteiras e outros. —

de contrôle das fontes de infor- Privilégio de Invenção.
mações dotadas de prioridade mais
1.0 • Aperfeiçoamentos em
elevada que a fonte 49 informa. tampas de cafeteiras e entre% de
10 Aperfeiçoamento em ou reta- ções
interessada e a saldas de si- qualquer formato, e provitt -- do,
tkvos a. tomadas com suquetee de

nais de controle dessa própria usual pescoço inferior, encalaim
pinos múltiplos destinada a coope- fonte de informações sendo cada vel
na borda livre daquelas, carga
rar com um pino de contacte do- comporta "e" projetada de ni.o& terizados
inicialmente pelo fato dó
tado de contactos em forma de a emitir um sinal de salda que o dito pescoço ipferior de tampa
localizados em pelos me- permite à fonte de informações in- ser dotado, em posições diametral.
Requerente: General Electric Company — Estados Unidos da Ainerice. nos um plano compreendendo urna teressada transmitir se e quando mente opostas, de uma orelha lao
Titulo: Aperfeiçoamento em Venti- caixa envoltoria isolante na 'mal cada fonte de ¡formações de Prio- terei saliente e um chanfro lateral
lador Reversível de Fluxo Amai — sao encontradas seções ox *mimas ridade mais elevada emitir o sinal arredondado, éste provido de saPrivilégio de invenção.
paralelas e justapostas,cada qual de controle que indica que ene liência horizontal alongada; e o
1 9 — Em combinação com um con- contendo pelo menos uin contacto fonte não contém qualquer inane mesmo pescoço tendo ainda a'
dicionador de ar independente para 'resiliente em forma de fio ou
a ser transmitida e que a sua parte inferior inteirainente
aquecer e resfriar ar de um recinto, Mina, caracterizados pelo tate de mação
de informações interessada fechada. — Total de 3 pontos.
fonte
Indo movimentador de or em dito cada contacto de mola possuir, en- emita o sinal de contro:e cose indipondicionador de ar a fim de mover tre uma Porção resiliente livreque essa fonte contém a l forrasoorrentee de ar separadas através de ' mente
TERMO Na 127.365
móvel, da qual faz parte ca
diferentes porções de dito condicionaÇões a sere mtransraitidas. Total
dor, dito meio •ominetador de ar puna° de contacto e unia te suas de 7 pontos.
, 8 de março 'de 1981
Caracterizado por incluir pelo menos extremidades, extremidade essa que A requerente reivindica de acarlua ventilador de luxo amai incluindo e introduzida em uma abertura de do com a Convenção Internaelenal
Requerente — Meiatex S. Ae —
Um motor, um eixo acionado rotati- adaptação existente na baae da •
vamente por dito motor, um cubo seção ou divisão correspondente, e o art. 21 do Decreto-lei n° 7.903 Indústria e Comércio — São Pauadaptado para afixação a dito eixo uma peça de fixação perpendi- de 27 de agõsto de 1945, a priori- lo.
eotattvo, uma pluralidade de pás espadade do correspondente pedido de.
Título — Pasta para acendidonadas em terno de dito cubo e esten- euiarmente disposta a essa extre- positado na Repartição fe Paten- nar meias. — Privilégio de Indidas para foro, do mesmo, cada uma midade e forçada em dois ponto:
na Holanda, em 1 dé março de venção.
ditas pás sendo ligada a uni pino de contra o fundo da seção OU divisão tes
1.0 — Pasta para acondicionar
articulação ou pivot montado em dro correspondente, com o •auxilio de 1960 sob n o 249158.
meias, caracterizada por uma pe.
cubo para rotação em trono de um uma haste comum de travaçao
ça plana retangular, revestida em
eixo que se projeta substancialmente trespassada na direção transversal
TERMO No 127.332
re.dialmente de dito cubo, batente esambas as faces com material piás.
a
tOdas
as
seções
ou
divisoes
a
tendido para fora de dito cubo e adatico ou equivalente, e provida da
ptado para encostar lados opostos de conjugada com a peça de fixação
2 de março de 1981
almas enrigecendo-as infernas, pecada uma de ditae pás para restringir Ida mola num ponto locailzado
esta comportando uma, duas eu
a rotação de ditas pás em trono de entre os referidos dois ponaos. To- Requerente: Carrier Corporation ça
mais secções transversais retangudito eixo giratório de dito pino pivot, tal de 4 pontos.
lares e iguais, alternadas com tredito batente prendendo cada uma de A requerente reivindica de rico!' - — Estados Unidos da -América.
chos espaçadores, e -ern separação
ditas pás contra a reação do ar sôbre
Titulo:
Sistemas
de
solgeração
a superfície de ditas pás em um an- do com a Convenção Internacio- P r absolvição • arranjos de con- provida por vincos transversais,
o
gulo com respeito plano normal ao nal e o art. 21 do Decreto-Lei Ma
linhas de costura ou de soldo- •
eixo de dito ventilador quando este é mera 1.903, de 27 de agõsta de trole para os mesmos. — Priva a dita peça sendo dotada ainda
de
Invenção,
légio
girado no sentido contrário ao reló- ,1945, a prioridade do Corresoondende unia -aba extrema superior,
gio e prendendo cada uma de ditas te podido depositado na Repartia lo Um processo atara regular a, equipada
com dispositivo de facho
pés em uns segue :10 angulo com respeito ao plano nofinal ao eixo de dito çao de Patentes na Holanda ein opz-rcção. de um sistema de refri-1 e um orifício central para suspeito
vênt:ine.or
ê.i,, e airado no de março de 1960, sob n o 249079. r.rartio pOr a l.,iorção inaluind0 são. — Total e 3 pontos.
Die 9

de fevereiro de 19e,
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TERMO N. 127.575
17 de fevereiro de 1961
Requerente — Claudio dei Fava
— São 'Paulo. Titulo — Nôvo varal escamoteável de estender roupas .fora
das janelas de prédios de apartamentos. — rodêla de Utilidade.
1.°) Niivo varal escamoteável de
etender roupas para fora de ¡anelas de prédios de apartamentos,
caracterizado por um quadro rIxo
formado por trilhos ou cantoneiras de perfil em "U", com as aberturas voltadas para a parte interna ou para dentro do quadre, sendo um dos laterais aberto, porém
provido de uma cantoneira de
perfil em "L", superpost ..1 horizontalmente as extermidades das cantoneiras dos lados do quadro que
lhe são verticais, cantoneira essa
de dimensões apropriadas e que
fixam, com auxílio de suportes, o
quadro a parte externa do adente da janela em altura adequada
ou prèviamente determinada. —
Total de 4 pontos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

do por estojo espesso de material
plástico ou oulto julgado coava',dente — 1 — de feitio geométrico qualquer, preferivelmente retal:is:alar, caracterizado por ter na
sua kiltura mediana uma reentrância I— 2 — donde se pro!etam ligeiramente para fora pequenas
coluna — 3 — que ladeiam cortes que configuram alvéolos — 4
— longitudinais de tamanho ideal
para conter pedras — 5 — de isqueiro que são mantidas em posição pela ligeira compressão felta peias paredes ou colunas — 3
— contra as mesmas; pelo fato
dos alvéolos — 4 — s nnresentarem na face posterior do estojo
como pequenas saliências cilíndricas tendo janelas — 6 — longitudinais; pelo fato do estoP) ter
ou não desenhos — 7 — ou dizeres — 8 — alusivos ao artigo ou
de propaganda nas suag faces
frontal e posterior. — Total de
2 pontos.

TERMO N.0 127:587
21 de fevereiro de 1901

=MO N9 139.089
Da 16 de ma1O de 1962

Requerente: Metalúrgica Heleny Limitada, Indústria e Comércio — São
Paulo.
Título: Metalúrgica Heleny Ltda.
— São Paulo — Privilégio de Invenção.
19 Aperfeiçoamento "na fabricação
de tampas metalizas rosqueadas para
recipientes caracterizado pelo fato de
ser incluída uma cinta com rosca estampada que é présa pelo reviramento da borda da tampa.
Total de 2 pontos.

. Modêlo de Utilidade.
Requerente — Eldier Basso Roilui
São Paulo.
Título — Brinquedo em forma
de eaavlo com cavaleiro",.
1.0 — Brinquedo em " rma de
cavalo com cavalheiro, constituído por pequena moldada em borracha ou plástico com o feitio de
um cavalinho em p osição de ga1'a3,10 Isi4 142.021
lope, c aracterizado por ter as
partes trazeira — 1 — e dianteiDe 10 de adis
' to de 1962
ra — 2 maciça: com exceção
de ponto de entrada — 3 - de Requerente: eMtalúrgica Heleny
tubulação de borracha insupladci- São Paulo,
rd de ar proveniente de peca — Titulo: Uma tampa móvel com
4 —; pelo fato da parte central crissa para recipientes de material em
— 5 — com o feituio do corpo pó. — Privilégio de Invenção.
19 Uma tampa móvel coita crivo
do cavalo ser conformada por uma
sanfona — 6 — de borracha com para recipientes de material em pó,
as dobras ou pregas transversais caracterizado pelo fato que uma das
constitutivas é um suporte
em relação ao corpo do cavalo, partes
ou ligeiramente cônico
mantendo-se normalmente juntas cilindrto
de pouca altura e fechado de um
como que coladas, de tal forma lado, tendo na borda superior uma
que as patas dianteiras — 6 — e saliência anular ou rebordo do qual
trazeiras — 7 —2 do animal se resultam duas reentrâncias circulares,
apresentam distendidas mas em uma interna e outra externa e, na
repouso; pelo fato de ao se insu- parede obturadora, um crivo e uma
flar ar mediante pressão dobre 'a pequena abertura em arco.
pera — 4 — distender--e brusca- Total de 2 Pontas.
mente a sanfona -- 8 — obrigando as patas — 7 — trazeiras a se
TERMO N9 144.978
movimentarem pana trás — dando
a impressão de coice -u salto do,
De 27 de novembro de 1962
corpo do cavalo que parece ser
um pequeno cavalo domado ror Requerente: Metalúrgica Balem?
um cavaleiro — 8 — também mol- Ltda. Indústria e Comércio — São
dado — em borracha ou plástico Paulo.
a firmemente asentado de pernas Titulo: Aperfeiçoamentos em taminvioláveis para frascos e recitbertas 36bre o lombo do cavalo. pas
pientes em geral — Privilégio de InVeneãO.

TERMO N.* 127.599
25 de fevereiro de 1961
Modêlo de Utilidade.
Requerente — * Metro Maainica
pedam Ltda. — São Paulo.
Titulo — Qriginal embalagem

pedras de Inqueill;
lagem Pa1.43 —
ginal
tatraeir" e:onstftul.
ire pedras

P Aperfeiçoamento em tampas
Para frascos e recipientes em geral,
caracterizado pelo fato que num
corpo cilíndrico e 6co solidário a um
operculo tronas:tico situado interiormente, apresenta na borei superior
um encaixe para uma pastilha que
fecha o corpo cilíndrico e, na borda
inferior, dilatada em forma de anel
segmentado, há um apêndice nu ponto
de seção, prês.o no anel e uma pequena aba présa no corpo cilíndrico.
Total de 2 pontos.
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TERMO N° 144.978

der urna haste dura, urna extremidade
da dita haste sendo coberta com um
material absorvente poroso macio, o dite
material absorvente sendo compacto e
com á conformação de um bulbo e sena
do impregnado pelo menos em parte
com baton normalmente semi-sólido st
estendendo da superfície do mesmo para
dentro a uma substancial profundidade
normalmente além daquela que seria
alcançada esfregando-se o dito baton
em seu estado semi-sólido com o dito
material absorve-se, dessa forma reduzindo o esmigalhamento e suportando
o dito baton, o dito material absorvente sendo adaptado para reter o dito
baton por um largo perlodo entre a
impregnação e o IlSo e a dita haste
dura sendo adaptada para ser usada
como um cabo na aplicação do dito
baton. — Seguem-se os pontos de
as. 2 a' 7.

De 27 de novembro .de 1962

Requerente: Metalúrgica lieleny
Ltda. Indústria e Comércio — São
Paulo.
Título: Aperfeiçoamentos em operculo Plástico para frascos e outros
recipientes providos em gargalo: —
Privilégio de Invenção.
19 Aperfeiçoamento em operado
plástico para frascos e outros reei-.
plantes providos de gargalo, caracterizarles pelo fato que o oorpo do opercujo é substancialmente cilíndrico,
embora apresente na parte mediana
uma saliência anular ou bojo externo, sendo dito cilíndrico fechado na
parte inferior por um fundo cônico
que se prolonga para além da parede
lateral, formando pequena aba circular. Uma concavidade circular
abrange dois terços do diâmetro do
fundo do operculo cm oposição ao
cone. A borda supt lor do operoulo é
virada para fora, à guisa. de aba larga,
à princípio em ângulo reto em relação ao eixo do operculo e em seguida TERMO DE PATENTE N9 111.798
em angulo obtuso em relação à primeira parte da aba.
De 15 de julho de 1959
TERIVIO N9 150.181
De 28 de junho de 1963
Requerente: Metalúrgica Heleny
S. A. Indústria e Comércio — São
Paulo.
Título: Uma rôlha indefraudável
com tampa capsular, para frascos e
outz,:s recipientes — Modelo de Utilidade.
1 9 Unia ralha indefrandável com

tampa capsular, para frascos e outros
recipientes, caracterizada pelo fato
que um corpo principal, metade cilíndrico e metade Cônico, aPresenta
na oorda da parte cilíndrica uma
abareta e na borda da parte cônica
uma aba plana na superfície' superior e oblíqua na inferior; sendo dito
coipo solidário a uma peça que se
projeta do seu interior, através da
larga abertura circular prevista na
parte superior, peça essa constituída
de um anel de menor diâmetro do
que a referida abeltura e dotada de
aletas radiais que ultrapassam a
borda superior da dita parte cónica
e se prolongam para baixo até o nível
de, borda da referida parte cilíndrica.
'Total de 5 pontoe.

TERMO N 9 112.902

TERMO N° 153.133
26 de setembro de 1963

Imperial Chernical Industries Lixai.
ted — Inglaterra.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou relativos à purificação de misturas ga
-soa".—PrivlégdeInção.
1. Aperfeiçoamentos em ou relativos à purificação de misturas gasosas,
objetivando um processo para a produção de propileno substancialmetne
isento de medi-acetileno; caracterizado
porque uma misturi de hidrocarbonato
liquido compreendendo propfleno e uma
pequena quantidade de metil-acetileno
é submetida a urna pressão. conveniente, •
em... presença de unia mistura hiclrog&
ai-nitrogênio. de composição predeterminada, de modo que o hidrocarboneto
liquido dissolve uma quantidade de hidrogênio adequado para a fase de hli
drogenação, o dito hidrocarboneto
quido é removido juntamente com o hidrogênio dissolvido e é vaporizado, com
o que é obtida uma mistura de hidro- .
gênio e vapor de hidrocarboneto, a qual
é passada sóbre um catalizador de hidrogenação mantido em uma tempera.
tura adequada.

-

Requerente: Claudionor do Nasci-

De 31 de ag6áo de 1959
Requerente: The National Cash Re-

mento Lopes — Estado da Guanabara. etster Company.
Titulo: NOvo modêlo de brinquedo Local: Estados Unidos da América.

representando No de Basqueste. —
Modelo de Utilidade.
I. "Misto modelo de. brinquedo representando Trigo de Basquete caracterizado pelo fato de possuir urna quadra em forma retangular, demarcada,
com uma coluna de cada lad nos centros das partes menores cel, retângulo
sustentando um pouco acica da quadra
uma tabela com seus aros e redes.
Segue-se em númer-o 3 pontos.
—
TE.RMO N9 99.358

Títulos: Compos:ção de Revestimento
Magnético Transferivel e Milha de
Transferência Revestida com Ela.
1. Uma fólha, a propriada par,transferir marcas magnéticas para meios
registradores que compreende material..

suporte tendo, como ),evestimento, sôbre
ela, uma material magnético pulverizado, preferivelmetne p6 de óxido de.
ferro preto magnético, caracterizada por
estar o citado material magnético misturado com um material ligante que
consiste de polímero de resinas de di.
metil-allicona e poli-siloxina, constituinDe 19 de dezembro de 1957
do o Oxido de ferro cerca dr metade
do peso do revestirrento e a res:na cerca
Estados Unidos da América.
Titulo: Baton individual prefabrica- de 1/3 do peso do ligante. — Prior:.
dade: N° 778.641 cie 8 de dezembro de
de. (Priv. de Inv.) •
I. Um er.to t'e taten prerabricado 1958, dos Estados Unidos da América.
c..:rzr:er;zacin pJr compreen- Seguem-se os pontos de 2 a 4.
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TERMO DE PATENTE N° 115.191

mt.

jóyo de &seus são SU; Stan-

eidinunte paralelas ao bordo dianteiro
dt seus segairnro:, na direção de rotação
do dito disco propelente. e os bordos
japan Antibiutics Research Associa- de segmento do jogo de discos que tem
,

De 30 do novembro de .1959

rcirness loçadyeakpurodKuaçl:trosindlcio fluxo para dentro convergindo tangention
Ti e . Nipppo
Kaisha — Japão.
,cialmeute de modo tal que as extremidades internas na direção de rotação
Privi- do disco propelente de rotação mais rá:uivo Antibiótico Variotin
légio, de Invenção.
pida, as lâminas do disco rotativo nêsse
Um processo para a produção do gigo de fluxo para dentro endo substan'nerc'o antibiótico varintin, caracterizado cialmente paralelas ao bordo dianteiro
por compreender a cultura ou fermen- dos segmentos, enquanto que as lamitação de uma variedade ou variante nas do outro disco desse jogo de discos
do gênero Paedlomyces, como seja são substancialmente paralelas ao borA.T.C.C. 13.435, em um nutriente do trazeiro dos segmentos, na direção
favorável para a produção de varlotio. de rotação 'do dito° propelente que se
sob condições de aeração aubmeraa, e. move anais depressa. Coda' as láminas
em seguida a recuperação do variotin, dos discos de cada j6go se interceptanmira produzido por meio de extração do a um ângulo maior que zero grão
4o caldo fermentado.
em todas as posições de rotação,' por
meio de que o material é propelido na
direção desejada e refinado entre as
TERMO 1\j9 115.639lâminas. — .Seguem-se os pontos de
ameno 2 a 6.
(Estados Unidos da América).
Chogat Seiyaká Kaisha — Japão.
•
Titulo: Processo c aparélho para for- Titulo: sProcesso para a. Produção
mar e recolhes filamentos. (Privilégio de Compostos Aromáticos de,Alia-Acilde Invenção).
-Ansino-Alquila e Amino-Alquilao.
1. O processo de recolher, continuamente, material linear sabre novelos •Privilégio de Invenção,
enredados, no qual se empregam dois
l• — Um processo para produzir
ou mais coletores rotativos, e se faz compostos aromáticos de alla -acil -mnino-o no:caimento seihre um coletar num alquila,- caracterizado por compreender
tempo necessário para formar um novelo a reação de um composto de -alquilldecompleto sUbre éle, depois do que um no-bis-amida tendo a formula
segtmelo coletor rotativo, em seqüencia. em que R representa um átomo de.. hipega o material linear que avança,, na drogênio, um grupo alquila inferior ou
região de poetagem, caracterizado por fenda e RI representa um átomo de
criar, antes do contacto do material
ou um grupo alquila inferior,
com o citado segundo coletar, uma di- hidrogênio
com um composto aromático, ou um
ferencial de velocidades periféricas en- composto
heterociclico de caráter arotre os dois coletores, para formar uma mático, tendo
um hidrogênio ativo subaregião bamba do material linear entre etuivel. Mi presença
de um oxi-hálogeos dois coletores, cuja parte bamba ade- neto de fósforo.
re ao segundo coletor para quebrar o
Seguem os pontos de 2 a 5.
material para libertar o novelo completo do material linear que avança. —
Prioridade:EE.t1L'. da América, em
TÉRmo N° 119.555
29-12-1958.
783.432. — Seguemse os pontos de na, 2 a 21.
De 19 de maio de 1960

e

TERMO N° 118.903
de 27 de abril de 1960
Estados Unidos da América,
Títulos: Discos refinadoree.
Priv. Inv.
1. Uma máquina refinadora caracterizada por dois jogos de discos refinadores cooperantes, cada jbgo compreendendo um par de discos coaxiais um
dos, quais gira em relação ao outro,
um dós ditos jogos de discos nado me
fluxo de material entre os doia discos
para fora, do centro para a periferia,
e outro jogo tendo o fluxo de material
para dentro, da periferias para o centro.
09 ditos tendo faces de trabalho providas com lâminas dispostas em grupos
provendo segmentos circunferencials, os
bordos opostos dos segmentos e acatessão dos mesmos convergindo para dentro tangencialmente a ura circulo tendo

o centro do disco em seu centro, as laminas em cada segmento sendo dispos-

tas substancialmente paralelas a um bordo do dito segmento, os bordos do segmento do jõgo de discos que tem um
fluxo de material para lora sendo tangenciais ao dito círculo de modo tal que
as extremidades internas dos ditos bordos conduzem as extremidades externas
na direção dc rotação do disco propelente de totação mais tépida, as lâminas do ',isco rotativo nesse leigo de
disco send; nclotsociaialeme paralelas
ao bordo trazeit o dos segmentos enquanto que as lâminas do outro disco

TER MO N° 120.034

meio de usa gás, por exemplo as
contra as superfícies fixas da paredt
De: 9 de junho de 1960
• tr:turado meia ainda pelo *feito di
impacto e da fricção.
Chinoin Gyógyszer
Vegyészeti
Seguem-se os pontos de 2 a S.
Termékek tyiíra Ri.
Hungria.
Titulo: eProcesso para preparação de
TERMO N.° -122.500
novo produto de atividade Diurética».
Privilégio de invenção.
1 9 — Proce,so para preparação de um

De 8 de setembro de 1960

novo eompJ‘tu de atividades diurética,
cua análise elementar . corresponde
fórmula C1011 (4 N5C1S201 e que deriva simultilnearoente da 5 — clorO —
2,4-disulfamil-anilina e de 1,1 -dioxido de
6-cloro.7-sulfamil-benzo-dihidro — 1.2,4
- riadiazina, fundidado a cerca de .227
a 230°C, com decomposição (espuma
ainarela) c dando uma cOr vermelha Intensa com resorcinol umedecido com ácido sulfúrico concentrado, caracterizado
por compreender a reação da hexa- metilenonetramina com a 2.4-disullarail —
5-cloro-anilina ou com o 1,1 — dióxido
de 6 — cloro — 7-sulfamil-benzodihidro
— 1,2,4 -- tiadiazina
c..que o ponto 2.
•

• Privilegio da imigração — "Pra.
cesso e aparelho desidratador de pé.

TERMO N.° 120.643

Requerente: J R Geia S.A. --e
Suiça.
Titulo: Processo de produzir monoazo corantes dificilmente soluands,
dispersáveis em águo. Privilégio de
Inv-aação.
.1.0) Procoeso de produzir monoazo corantes dificilmanta solóvaie aos
água, caracterizado pelo iam que um
campado de dlianinio isociclico ou
hereroolonoo que não contêm grupo
metalizável na posição —o— mas
relação ao grupo diluo. é p8sto em
reação com , uns 5-amino-pirazol
pulando na posição 4 e pelo fato que

De 28 de junho

ele

1960

Requerente: Union COrbide Corporation.
Local: Estados Unidos da Atnerica.
Processo para produzir tubo
celulósico reforçado Por membrana fi-

brosa e produto resultante.
1.°) Um processo para produzir tubo celulósico reforçado por membrana fibrosa, caracterilado por super-

por urna pluralidade de fitas de memhumo fibrosa continuas, umas 'Obre
outras, em contato, mútuo; dar ao
conjunto dal fitas superpostaa a forma de um tubo; unir os bordos opostos das fitas para fechar o tubo; intpregoar o tubo com visem; e regene-

rolas de cola e de gelatina".
Raqaerentar Joaquim Oliveira 5.A.
Comercio • Ifidústria — Pelotas •••••
RGS
1.'1 Processo e aparelho desidnir
tador de "pérolas" de cola • de ge•
latina, sendo promano caretariemde
pela ação deddratadem do kl000f ora
relação à gelatina (imida.
Total de 4 pontos.
TERMO NP 122.321
9 de outubro de 1960

os componenteeminesculhidos de modo que o coravos não contenha grupos hiclroesohibilisentee, de dieirodação ácida em Ogue.

Total de 9 pontos.
Prioridade: Suiça, em 11 de setemrar a celulose da viscoso ia aita, bro de 1959, sub n.° 28.083.
N.° 826.660 de 13 de juRequerente: Hawley Products Com-: Prioridade:
lho
de
1939,
doe Estados Unidos da
pano.
América.
TERMO 91.0 112.714
Local: Estados Unidos da América.
Seguem-se os pontos de 2 a 7
Título: Aperfeiçoamentos em ou re- Prioridade:
Estados Unidos da
15 d• outubro de 1960
lativos a fabricação de Artigos de Ma- América,
em 13 de julho de 1959,
teriais Fibrosos:
Roquerentias Shell International,
1. — Um processo de agitação de sob n.° 826.660..
Research Maatschapplj KG.
um banho de fluido contendo um matelanda.
rial insolúvel caracterizado por oscilar TERMO DE PATENTE N.° 121479
Título: Aparenro para a recuperapelo menos uma parte de citado fluido
ção de porimerot. Privilégio de Inatravés de um venturi.
venção.
De 25 de julho de 1960
Seguem-se os pontos de 2 a 71.12) Usa apazalho pata • ruam"
Heinrich Koppers O.m.b.H.
ção de polhaarets de mas iuçãos oua
Alemanha.
hidrooarbonetos ~sada gide
TERMO N' 119.559
Titulo: "Processo • dispositivo pa- combinação dr esse ed111014~ de rani
ra fabricação de enx8fre em pó". Pri- tonal, um dispositivo formador do
De 19 de nudo de 1960
vilegio de Invenção.
jatos da vapor para ser aagloado ao
E. D. imos Corporatioa.
1.°) Uns processo e dispositiva para material de ambos os lados PerPen,
a fabricação de env8fro em pé por diculannente ao fluxo do material estEstados Unidos da Arnérica.
'itulo: Discos de refinação com se- ' pulverização de endfrom fundido ma *usado. • uma cimara de resfriamos
diante tubeirsui de pressão, caracteri- 4ra coisa égua, e jusante do referido
nh-aduras ampliadas.
zado porque, a fim do conseguir uma dispositiva formador de jatos.
Privilégio de Invenção.
Em uma maquina de refinação gramalmaelxia do pé de onalfro tal
Total de 10 pontoe.
por disco tendo discos cooperantes, se- que mais de leaMde doa geias mda
Prioridades Estadas Unidas do
rotativos, tendo ..111rainaa em tufaria. a 0.1 mm,a ~Mu liquido América, ou 11 de ~embr. do 1959.
suas faces adjacentes arranjados em seg- a pulvariaar é pulverizado goitso de Sob o toe 840.549.
mentos &conferenciais, o aperfeiçoa- um recinto esosposb és pendas aquemento caracterizado por compreender cida.. aberto &drogueta na direção
um disco propulsor tendo as laminas da circulação do cone de malvadas- TERMO . bE PATENTE NP 123.191
no mesmo dentro de cada segmento ção, a una temperatura apeou um
arranjadas em cachos estendendo-se moo pouco maior que seu ponto de fado,
De 30 de setembro de 1960
vés daz faces de trabalho do dito seg- de preferência a ame temperatura
Puget
Sound Pialp b Timbu Com118
a
124°C,
havendo
a
formamento, ai laminas dentro de cada ca- toe
~dos Unido' da América
çies sendo separadas por ranhuras, os, ção simulténea de um cona de pul- temor — "Composição
de Fluido és
Trbdor
cachos sendo separados por ranhuras verização, e apito aair Otite recinto
alargadas, substancialmente mais largas é mantido em suspensão até solidifi- Perfuração e Prosemo do Utilissolo
do que as ranhuras dentro dos ditos ca- cação completa de greladas princi- do inumo". Privilégio do Invenção.
1.°) Ulmo compoiebfflo das fluido do
chos. — Seguem-te as pontos de nú- palmente de anzlifro, *pés • quis e
enzafro solidificado é lançado por perfornio, caracterloodo por compromeros 2 a é.

•

4220

Quinta-feira 19
-

=der um material argiloso- em um
meio aquoso que contém uma que t dade dispersante efetiva de u:i a litive solúvel, o qual compreence um
=I solúvel de um material que coa116m linina sulfonada, o. dito sal contundo um loa metálico selecionad “ do
grupo que consiste de ferro, alumínio cromo, cobre, e misturas dos masou um material que cootém
finina sulfonada oxidada.
Seguem-se os pontos de 2 a 37.
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1É,

para indiretament• aquecer dita carTERMO N,* 125.310
ga.
•
27 de outubro de 1960
Tot.1 de 9 pontos.
28 de dezembro de 1960
I Finalmente a requerente reivindica
Requerente: N. tonal Distill-rs and os favores da Convenção InternacioRequerente: Anatole Kagan — aio
Chemicai Corporation — Es ados Uni- nal, visto a presente invenção ter sido
dos da Americ.1.
depositada na Repartição Oficial de Paulo.
aPtentes dos Estados Unidos da AméTítulo: Fecho flexível para boleou
Titulo: Processo da copolimerização
rica do Norte. em 27 de novembro e similares — Privilégio de Invenção.
e produtpb do rne,rno — Priviléglo de
de 1959 sob o n.° 65.787.
Invenção.
1. 0 — Ficho flexível para bolsai e
similares, caracterizado por duas tiram
1, 0 — Um processo catalitico cor, cnvizado por compreender a polimerisa- TERMO DE PATENTE N.° 125.125 fixadas em oposiçie a opostas, uma sen..
do provida, na face de fechamento, d•
ção de uma mistura constr.r.ts de um
uma pluralidade de minúsculos pinos
DE
20
de
dezembro
de
1960
hidroharbureto
etilenicamente
não
saTERMO DE PATENTE N.° 123 557
e a outra-apresentando, ns face correi.,
turado de peso molecular inferiu) e uma
Luxor Inch:st:ri Aktiebolag — Suécia. pendente, uma tessitura de felpas seorganosilan contendo ao menos um
Titulo: "Aperfeiçoamento, om ou
De 18 de outubro de 1960 •
radical hidrocarbonado al:fátiao não relativos a pequenos motores D.C." ~Mantes à da lã.
saturado ligado ao adiei°, em presen- — Privilégio de Invenção.
Total de 3 pontos.
Clerk Equipment Company — Esta- ç, de uma • combinoçii- de çat..)liscdor
1. 0 — Aperfeiçoamentos em pequede polimerização con-pr-end:ndo uni 1108 motores DC, tendo um rotor. um
da: Unidos da América.
gene redutor e um ha:ogeneto conten- ~ator de material magnético macio,
TERMO N.° 126.305
T tul os "Aperfeiçoamentos
•do
um
composto
de
um
metal
de
tranum
enrolamento
de
estator
alimentado
Pistões".
8 da fevereiro de 1961
sição do grupo consistindo dos grupos DC para magnetização .do estator a um
Privilégio de Invoração.
IV, V e VI da tabela periódica.
interruptor em abria com o enrolamenRequerente: Maisey-Fergueon
to do estator, para desligar e novamen1.° — Aperfeiçoamentos em pistões.
Total. de 17 pontos. •
tod — Caiada.
oaracterizados pelo fato de compreenligar sk alimentação do DC ao enPrioridade: Estados Unidos da Amé- te
Titulo: Ceitadorm
deras, em combinação, um cilindro,
rolamento, halo menos uma vez duPrivilégio
rica,
em
30
de
outubro
de
1959
sob
uma hasta de pistão alternavel estenrante cada giro do rota'. caracterizado Invenção.
a.°
849
.
734
dendo-se oudalmenta do cilindro e iapelo fato de que um membro oscilató1. 0 — Uma ceifadora que possui usa
rio no interruptor, pelo menos parcialaluindo uma ranhura eircunferencial e
cortador
animado de movimento alara
mente consiste de um material rdagné- nativo, um
meio das respectivas extremidades; unia
sarilho rotativo para das'
cabeça de pistão ligada a meio das ex- TERMO DE PATENTE N ,0 123 .798 tico que está sob a influência de um viu
cultura ou colheita não ceibgte
campo de alternação magnética causado contra a cortadora •
tremidades da haste do pistão, incluinum transporte
De 27 de outubro de 1960
pelo motor durante o seu funcionamendo diapositivos arqueados em coincidintrensvenalmente para recebei
to, dando isse campo de alternação ao
do com a ranharei, dispositivos anulaArtri.e Resina Limited — Inglaterra. membro ~Write um movimento de e descarregar a cultura colhida, corroo
res localisados na haste do pistão, em
Título: "Material Polímero" — Pri- oscilrção pelo menos na direção que terizada pelo fato de estrutura que suo.
ralação de espacejamento axial com os
tenta a cobertura, • sarilho e o trans'
vilégio
de Invenção.
arqueado',
para
formarem
interrompe ou liga a alimentação do
dispositivos
Portedor inclui um elemento estrutural
—
Um
processo
:ocra
preparação
1. 0
DC ao enrolamento do estator.
sma cansara de vedação no intermédio
tubular longo
=tendendo tronava.*
Sego:m-8e os pontos de 2 a 6.
do meio arqueado e do meio anular; • de copolímeros inorgânicos, caracteriedolente a parte traseira da ceifadas.
zado pelo fato de compreender . a reação
A requerente reivindica de acirdo sendo =atentado por e encerrado
dispositivos de vedação.
no
de um polimetafoifato de metal alcali- com a . Convenção Internacional • o
A requerente reivindica de acôrdo no com um Óxido dos elementos que Art. 21 do Decreto-lei ri.° 7.903, de interior do dito elemento um eixo Pro"
siem a Convenção Inter:lecionai e o estão abeiro. do fósforo na escalo de 27 de agioto de 1945, • prioridade do pulsor principal e um conjunto de enArt. 21, do Decreto-lei n.° 7.903, de eletronsgatividade e também tem um
correspondente pedido depositado na grenagem através oqual a ffIrça pot»
• 27 de agasto de 1945, a prioridade dO volume rternico menor que o dt fós- Repartição de aPtentes da Suécia, em pulsora é transmitida ao eixo e distribuída aos disp
eorreapondente pedido depositado na foro.
que acionam •
21 de dezembro de 1959, sob o nú- faca cortadora,ositivos
o ',rilho g O transporRepartição de Patente. dos Estados
mero
12.019.
Seguem-se os pontos de 2 a 30.
tador.
Useidos da América, em 30 de dezembro de 1959. sob n. o 862.960.
A requerente reivindica de acerdo
Total de 7 pontos.
com a Convenção Internacional e o ar- TERMO DE PATENTE N.° 125.268
Prioidede:
Estados Unidos Amé
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.303, de 27
De 27 de dezembro de 1960
rica, em 8 de fevereiro da 1960. sol
TÉRII0 N.o 123.758
de agesto de 1945, as prioridades dos
correspondentes pedidos depositados na
Robertshaw-Fulton Clontrola Com- o.° 7.453.
Repartição
de
Patentes
da
Inglaterra,
pany
— Estados Unidos da AmériDe 26 de outubro de 196k
eon 30 de outubro de 1959 e 2 de junho ca.
TERMO N.o 126.600
Título: "Aperfeiçoamentos em dispode 1960, sob na. 36.967 • 19 571. resRequerente: Jacob Simon Kamborian pectivamente.
sitivos de contrede" — privilégio de
De . 5 de Fevereiro-de 1961
eo Estados Unidos da América.
Invenção.
biTítulo: Processo de enforme:
1. 0 — Um dispositivo de contada
Requerente: Pittsburgh Plata
TERMO N.° 124.zzo
queiras — Privilégio de Invenção.
de fluxo de fluído compreendendo um Class Company (Estados Unidos
alojamento formado com uma entrada, da América).
1.0 O processo de enformar Por
16 de novembro de 1961
uma saída, • uma passagem de fluxo
adesivo e ponta de um sapato no qual
Titulo: Processo e Aparelho
e corte foi montado em uma forma
Requ-renter, General Electric Com- estendida entre a dita entruda e a dita
apoiando uma palmilha com a margena pory — Estados Unido. da América. salda meios de válvula termo:défice Para Formar Fibras de Vidro,
de =formação na ponto do sapato asUm processo para proTitulo: Aperfeiçoamento em reci- dispostos operevelmente na d ita pastendendo-se para cima da palmilha na' piente de reação para aparelho de alta sagem de fluxo e sendo móveis entre duzir urna corrente gasosa turbuqual adesivo é depositado no angulo temperatura • alta pressão — Privilé- as Posições abertas e fechada para con- lenta, em alta velocidade e alta
trolar termostiticamente um fluxo de temperatura para contacto com
entre a margem de enformação e a gio de Invenção.
fluído através do dito alojamento, material de amolecimento ao capalmilha, e no qual a margem de ai1. 0 — Um recipiente de reação para meios de válvula reguladora de pres- lr para formar fibras' do mesmo,
form.ação é dobrada *Obre a pala:Ilha Usa em. aparelho de alta pressão e alta são dispostos operftvelmente na dita
que compreende • introduzir matePara dispor a margem de enformação temperatura o qual compreende um ci- passagem de fluxo e sendo móveis en- rial
combustível em uma câmara
para baixo sabre si primilha e prender lindro externo eletricrmente não-con- tre posições pare controlarem um fluxo
edesivaniente a mesma a P almilha ca dutor e tirmicamente isolante sendo de fluído através do dito alojamento a uma alta velocidade de fluxo,
-racteizdopqusvéeoi- provido um meio de contato elétrico quando os ditos meios terroostáticos são queimando os materials,. dentro da
câmara, e e.sgotando os gases queitado na junção da margem de enforrna- em pelo menos uma porção terminal abertos, e meios dispostos operivelmen- mados da câmara, caracterodo
gao e palmilha na forma de unia the de cilindro, dito recipiente de reação te dentrci do dito alojamento para ajus- por estabilizar a ~ma por mejo
que é substancialmente menor een suas sendo caracterizado por, um tubo aque- tar o regime do fluxo através do dito de um corpo gros.so,t.aj &Orno uma
dimensam seccionai:, transversas do cedor eletricamente condutor :ocalisa- alojamento.
barra, m o n tad o na câmara. -que a altura da margem de enforrnação do concentricamente em dito cilindro • . Seguem-se os pontos de 2 a 23
Priorjdade: N ° 8.651 de 15 d e fe
imitando em contato elétrico com dito
A
requerente
reivindica
d.
acerdo
de modo que durante • operação de
-verio
de 1960 dos E.,indos
meio de contato, dito tubo acor.cedor com a Convenção Internacional e o
dobramento Porções do adesivo cami- sendo *Meiem/rente isolado por um Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de uns itn Anosi.j1.9.
ohar'io da juttção para fora daquela • material termo-resistente de espaço 27 de wgesto de 1945 a prioridade- do
Soguem-so Os poutus de 2 a' 13.
Outras porçõee do adesivo ser'ão progres- Para receber a carga dentro de dito correrpondente pedido d.pos'tado na
Prjoridade: Estados Unidos da
• abo mente levadas a aderir a Margem tubo aquecedor para que assim a ror Ri-marra-á° de Patentes dos Est dos
de adormeça,
pahailha durante ~te aplieada em dito meio (te n.
s da Amer'ca. em' 29 de derem- América, em 15 de fevereiro de
1960 sob n.° 8.631.
tato circule por dito tubo rq ., ere-i n- '-ro d 1°51
meto n. 0 2.
n.° 862.694
Valete:
TERMO N. 123.795

e

.
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1

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórcio com o art. 130 do -Código da Propriedade In:azaria'. Da data da publicação com.'.:'e a
correr {) prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar atras otiosições
ICaelOniii da propriedade Industaiai aqueles que se julgarem prejudicados com a cone...silo do registro regues .tu
Termo a° 650.775, de 14-7-1964
Pornasa '$. A. — Indústria e
Comércio. SM) Piá.

PRORROGAÇÃO.

Têrmo n° 650.778, de 14 - 7 - 1964
da, chaves inglasas, cabeções. canecas, i
copos, cachepots, centro de mesa. ao. Rio Preto Serviços "SERP" — Sociedade' Civil Limitada
queteleiras. caixas para condimento de
&o Paulo
alimentos, cadeados, caldeirões, caçaralas. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, cuscuzeiros, cabides de metal.
cabos. caixas de ferro, cruzetas, curvas,
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chamavam:4, cremones, cadinho& crivos, chata
[adores. cassineta& cabos, chaves. c.hayes para porcas =fardares, chaves tos.

quietaria& correntes para chaves, machete& chaves para porcas, distintivo&
dobradiças, descans para talheres, pratos e copos, enxada& esfera& engates.
enfeites de metal, estribos, espátula&

a

IN D

USTRIA BRASILKIR4

Classe 2S
Para distinguir: Veículos e suas asam
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços,
breques, braços para veículos, bicicletas. carrinhos de mão e carretas, caminhonetes,' carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carrosarrigadores, carros, car- navalhas. rapara, puas, pás, ptctiretaa
roças. carecerias. chassis, chapas cir- pregos, ponteiros, parafino& porcas.
culares para veiculos, ccbps de veículos pratos, porta-gelo, poseiras, porta-plo.

carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculo& direção, desligadeiras. estribo& escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veiados, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, paia-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadsres para velculos,
rodas para veiculo& selins, tricicles, tirantes para veículos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus. varam de
carros. toletes para carros

o

Tarmo n 650.776, de 14-7-1964
Pornasa S. A. — Indústria e
Comérao
São Paulo
Classe 11
Para distuigun terragens e 'alimentas:
Alicates. alavancas arruelas. arrebites,

argolas. aldraves armações de -metal.
abridores de latas arame aparelhos de
chá e cate assadeiras, açucareiroa, apa.
relho' INTrIl lavatórios. arandelas. arestas. aros. alta° acl a vises amoladores.
amolador a de ferramentas alças para
a xelas
tçorn.i
ancinhos. brocas
bandejas. bacias nombouieres. baldes

.

j

borboletas tararias h:1Pa de .netal bis
çadeiras. bales, nisagra nirhas bainha
para facas. baterias de casinha colhe
de pedreiro& cadeados. cor-entes. cabi
asa.. chaves de arafusos :onexões para
--mcananientos. caixas de metal para
portões. colunas. ,canos, chavas de len.

p

porta-Iolaa. paliteiro& panelas, puxadores. placas. pregadores,. porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas. perfuradeirass
pires. pinças. paneleres, , porta-copos e
garrafas. assadores de roupa, presilhas. rasteais. roldanas, ralos, regadoras,
rebites. reduções, recipientes de metal,
rodlzios roscas ds" aço inoxidável, registros de aço inoxidável, registros.
serras, serrotes. sifões, saleiros, micarna(has, torquezes. trilhas, tubos, tubulações, tampões, travadeiras, telas de
arame, trincos, taças. travessas, tesourai.
trancas. tramelas, talheres. talhadeiras.
tampas para panelas 'e caldeirões. terrinas. tachos, trens de comais& torra.
delas, orinóis, vasos, varinha:1am ver
aras, mandril , de expan - ão. treza de
:.hanfrar. guia de frua de chanfrar,
ventosas. maletas. baus para sacos de
lagetn, oara pastas. bala-urzes, cantos
clara estojos. colchetes para asalas. cravos, enfeites iécno ara Pastar e para
malas. Passadores de correias, pontalprendenares te . apel. suportes
torniquetes e tubos de extensão
Termo 12 650.777, de 1' -1964
Rio Preto Serviços "SERP" -- Sociedade Civil Limitada

p

,

p

São Paulo
SE R .
, aao Joeá do Rio Preto
Eatede S.Paulo

- Classe 32
Título

Estado da Guanabara

"SEEP".SOCIEDAIE
CIVIL IIPDA.

o

Nome Civil

Têrmo n 650.779, de 14-7-1964
Equipamentos "Sadcal" S. A.
Estado da Guanabara

Indústria; 'Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Encadernações
Térmo a* 650.783, de 14-7-1964
Arplac S. A. — Artefatos Plásticos
.de Calçados
Rio G-ande do Sul

,
BARDOU
amaimeto e WEB
Malusbria afillqatasoustea
"3,0011* a.a.
•

Nome Comercial
Ténno n 650.780, de 14-7-1964
Companhia Swift do Brasil
Sao Paulo

9

OL

Indústria Brasfletra
Classe 36
Para distinguir: Calçado de tarda es
pécie, inclusive sandálias, para homens,
senhoras e crianças
Termo n° 650.784, de 14-7-1964
Indústria de Calçados Arte. Limitada
nstado da Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Para distinguir: Margarina vegetal e
animal, compostos vegetais e animais,

hidrogenados ou Mó alimentos para
animais e aves, farinhas, pastas e flocos alimentícios
Têrmo n° 650.781, de 14-7-1964
Companhia Swift do Brasil
São Paulo

ARA- Amo

I

PERALTA

D DOSTRIA BRASILEIRA
Clas.se 36
Para distinguir: Calçados

o

Térmo a 650.785, de14-7-1964
1. R. Castro
2'.."anhão

'COARA

INDOSTRIA BRASILEIng
CiilMe 41
Para distinguir: Café torrado, molda
em gra° e em pó
650.786, de 14-7-1964
Termo
aociedade Brasileira de Comestível*
Limitada

p

9

o

Taamee n 650. 7h2. de 14-7-1964
Anga Encadernações Limitada

RIO PRETO SERVIÇOS

estofos de metal para carimbos, eixo& Saiam Hardoll Comércio e Indústria de

pandidor para tubos, estruturas metia
escarradeirm, espremedores, espia
madeira**. formões, foices, ferro para
cortar capine ferrolhos, facas. lacem,
fechaduas, fruteiras. funis, fôrmas para
doces, bolos, embatias e pudim. Ranges.
fivela, furadores, ferramentas cortantes
e perfurantes para marceneiros, fechos
de metal, ferraduras. forminhas. fitas
de aço, ganchos. guanições de metal.
garfos, ganchos para quadros, grampos
pari emendai' de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas. "galheteiros.
gonzo& grossas, garrafas, ilhoeeri. Joelhos. jarros, limas. laminas licoreiros,
latas bras. linuguetas, leiteiras machadinhas, moias pane portas, •martelos,
~retas, matrizes, marmitas, maçanetas.
moram, machetes, mantegueiras, inalam

nto

Classe 41

Para ~íngua: Carnes e aves frescas,
refrigeradas ou congeladas, salgados,
embutidos, salsicharia, salamaria, lín-

guas, miados de animais e de aves.
Frutas, legumes, cereais, peixes, gorduras e óleos vegetais e animais, compostos hidrogenegados ou não. Laticinios,
banhas, margarinaa vegetais e animais,
condimentos e essências alimenticias,
alimentos para animais e aves. Todos
os sub-produtos ae tais artigos. Biscoitos, balas, chocolate* e doces, farinhas.
pastas. cremes, flocos e pós alimenticios. Café solúvel ou não, chã e demais
infuso-a alimentícia*

Estado do

de Janeiro •

-BRASILEIRA
INDÜSTRIA BRASILEIRA
Class:: 41

Para casanguir: Açucar, aros, azeite,
saeitonas, banha, biscoitos, café, canaia cebola charque, conservas (de vegetais ou "de carnes), cravo, cuminho
doces, erva doce, arca mate, feijão, len,
filhas, bar°, pias -pildes,- pimenta, temperos e Wangs

se-a
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Té, •mo u° 650.794, de 14-7,-1964
estap -ant Butigaiow Lirnaada
aiado da Guanabara

Te.ano .u° 650.7b;, de 14-7-1964
Mario Lainosa
Estado da 12:0 de Janeiro
•

1

C'

o AI)

• DlARIO CF1AL

‘..u.r..rk.

is• 14-7- : .4
Téimo
I
Termo a° 650.8,W. de U-7-l6'
ed imusela
Fornecedo.a de Motejais •Consé,re,0 Sul
Fornemac
Limitacia
.de Construção S. A.
Estado da Guanabara
Estado da Guanallar,: •

SUPER MER ADOS 2ecttawirdeit

Consorcio Sul Americano

P

da ImOVels Ltda.

BB
CIISAC g : 41 --

Nome Comercial
J.lasses: 41 — 42 — 43
Titulo

4à

k= no 650.788, de 14-7-1964
Mano Lamosa
Estado do P.:o de jartairo

SUPER MERCADOS
90M E BARATO
Cass, m: 41' —47
Titulo

¡niilismo &asneira

43 •

'ermo n° 650-.789. de 14-7-1964
Abril
Estado da (:".nn-hAr3

Termo n/ 650.79C. de 14-7-1964
Máquitras Importadora S. A. —
Comércio e Indústria
Estado da Gu.alabara

termo n° 650.803, de 14-7-1964
Sociedade Territorial São 13,-Limitada
Estado da Guanaban

ao 2,42,2

g

RAQ1OCAR Rádios para Automóveis
a Acessórios

Termo no 650.791. de/14-7-1964
Máquinas Importadora S. A., —
Comércio e Indústria
Estado da Guanabara
Classe 17
Artigos da classe

Termo n o 650.797, de 14-7-1964 —
()Tange Indústria Comércio Cosméticos
Limitada
Estado da Guanabarr

.Indústria Brasileira

Keenew

Termo n° 650.805, de 14-7-1964
Erasamco S. A. — Indústria
Comércio
Estado da Guanabara
Classe 6
Artigos da .classe

• Classe 1
Artigos da classe

Indústria Brasileiré.

Termo n 9 650.792, de 14-7-1964
Máquinas Importadora S. A. —
' Comércio e Indústria
• Estado da Guanabara
Classe 38
Artigos da classe
en

•

Classe 48
Artigos da classe

Termo n° 650.799, de 14-7-1964
Wa/ter José de Carvalho
Estado da Guanabara

Termo n° 650.793, de 14-74964
Predial Intervalo Limitada
Estado da Guanabara

Intervalo
1'

Indústria israsiletra
1

&Iam da Wein1

Cla Ri
Artigos cça ela•-•.•

Titulo
Termo riP 650.811, de 14-7-1964
Kosmos Sociedade de Crédito
Imobiliário S. A.
Estado da Guanabara

Termo n 9 650.812, de 14-7-1964
W o=os Sociedade de Crédito_
Imobiliário S. A.
'Estado da Guanabara

• Kosmos Sociedade
de Crédito' Imobiliário
Titulo
Teimo a° 650.813, de 14-7-1964
Kosmos Sociedade de Crédito
Imobiliário S. A.
Eaado da Guanabara

Indústria Brasileirt.
Classe 16
Artigos da /laça,.

,emem.

Termo n° 650.807.41e 14-7-1964
Manoel Fernandes Moredo
Estado do Rio de Janeiro

Indústria de Molas
ALCANTARA
Classe 21

Titulo
Teimo no 650.808. de 14-7-1964 .
Manoel Fernandes Moreno
Estado do Rio de Janeiro

#04~042

Indústria Brasileira
Clasat 517

Termo n9 650.806, de 14-7-1964
Brasarnco S. A. — Ind•1scia Comercio
Estado da Guanabara
Classe 41
• Artigos da classe

1

Classe 33

Nome Comercial

indústria Brasilevie

Classe 1
Artigos da classe

de Imóveis,

Termo n9 650.804, de 14-7-1964
Erasainco S. A. — Indústria Comércio
Estado da Guanabara

594à/dr~rifi•

Termo n9 850.798, de 14-7-1964
Olange Indústria Comércio Cosméticos
Limitada
Estado da Guanabara

Sul Americano'

Kosmos Sociedade de Crédito
imobiliário S. A

Classe '8
Titulo '•

Classe 48
Artigos da classe

Consórcio

• Classe 50
Artigos da classe

11111111•111Wlawiiiiiiiiy

1111 1 11 1 11ffiniiiit11 19 111111

b

Inaustria Brasileiro

Termo a° 650.796, de 14-7-1964
Tais Elas*
Estado da duanabara

Closse 33
T1tulo

Brasileira

'Classe 1
Artigos da classe

Classe 8
Artigos da classe

çonclominio od Eidificio Sete de

Edifício
Sete de Abril

m andria

Termo n° 650.795, de 147-1964
Frantisco Baptista de Lima 8 Cia.
Limitada
Estado do Rio de Janeiro

Termo n9 650.810, de 14-7-1964
Consórcio Sul Americano ed Imóveis
Limitada
"Estado .da Guanabara

Indústria Brasileirk.
Classe 21
Artigos da classe

Termo n° 650.714, de 14-7-1964
Kosmos Sociedade de Crédito
Imobiliário S. A.
Estado da Guanabara
Classe 25
Artigos *da classe
Termo a° 650.815, de 14-7-1964
Kosmos Sociedade de Crédito
Imobiliário S, A.
Estado da Guanabara
Classe 50
Artigos da classe
Termo a/ 650.816. de 14-7-1964
Marna Sobreira de Limg
Estado da Guanabara

Auto Serviços
CONFIANÇA
Classe 33
Titulo

Quinta-feira 19
Termo no 650.817, de 14-7-1964
Alderite Sobreira de Lima
Estado da Guanabara

Industrial nrasfletn.
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Termo a" 650.823, de 14-7-1964
Banco Nobre de Minas Gerais
Banco Nobre dz Minas Geris S. A.

Urino no 650.829, de 14 - 7 - 1964
r.ancisco verreira Nunes
lylir,as Gerais

Estado da Guanabara

BANCO NOBRE
de Minas Gerais S.A.

Classe 21
Artigos da classe

Nome Comercial

Termo ri° 650.818, de 14-7-1964
Jorge Alexandre de Oliveira Campos
Estado da Guanabara

Termo ri9 650.824, de 14-7-1964
Banco Nobre de Minas Geris S. A.
Estado da Guanabara

Boi Mecânsco
Industria Brasileira
Classe 7
Para distinguir: Maquinas de agricul
tura e hortitultura e suas partes Integrantes. Grandes instrtuuentos agricolas,,inclusive tratores
Termo n9 650.830, de 14-7-1964
'Fundição Brasil S. A.
• S.o Paulo

PRORROGAÇÃO

(POPULAR)

ladústrta Brasileira.
Classe 36
Artigos da classe

ZG
Indústria Rrasiielra
Classe 2
Artigos da classe
Termo n° 650.820, de 14-7-1964
Agrovetrinaria Zegustavo Limitada
Estado da Guanabara

Classe 33
Insignia Comercial

Classe 2
Estado da Guanabara
Termo n° 650.821, de 14-7-1964
Maria Helena de Carvalho
Estado do Rio de Janeiro
•

'FLOR DA:
IrIJOCk

Termo o° 650.831, de 14-7-1964
Inchistri de Produtos AIlemnticlos
Plraque S. A.'

Termo n° 650.836, de 14-74964
Macahu — Imóveis Limitada
São Paulo

Estado da Guanabara

Classe 33
Titulo

ASSOCIAÇÃO DE 'CRIADORES
DE CÃES PASTORES ALEMÃES

Termo n° 650.837, de 14-74964
Walter Gameiro
S.a° Paulo

ACCPA

Termo n° 650.826, de 14-7-1964
Frican — Comércio e Indústria de
Refrigeração Limitada
Estado da Guanabara
Classe 6
Para distinguir: Máquinas, peças e aparelhos elétricos hidráulica e refrigeração
Termo n° 650.827, de 14-7-1964
Aliança — Sociedade dAministradora
Distribuidora de Valores Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 36
Artigos da classe
Termo a, 650.822, de 14-7-1964
Vollts'Mar ePças Acessórios
Limitada
Estado da Guanabara

Nome Comercial
Termo n' 650.828, de 14-7-1964
Aliança — Sociedade Administradora e
Distribuidora de Valores Limitada
Estado da Guanabara

VOLKS'iviAR . ALIANÇA
Classe 21
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe
—
Termo no 650.835, de 14-74964
Tinturaria Flor da nuca Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 650.825, de 14-7-1964
A Associação de Criadores de Cães
Pastores Alemães — ACCPA
Estado da Guanabara

ALIANÇA — SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E DISTRIBUIDORA
DE VALORES LTDAt_

INDUSTRIA BRASILEIRA

Biaooitos
Bolaohas
BOA TARDIC,
Industria Brasileira'

Classe 50
Para distinguir: Impressos concerniai.
aoss ervIços ed lavanderia e tintinar:ia

b

.ALVORADA
Assuntos rimam

Nome Civil

indústria Brasileira

EMIROGAÇãO :

Artigos cia Classe

lÁdb8C

Termo n° 650.819, de 14-7-1964
Agrovetrinaria Zegustavo Limitada
Estado da Guanabara

Termo re 650.834, de 14-74964
Indastri de Produtos AliematIsiai
Piraquê S. A.
Estado da Guanabara

1 •INDÜSTRIA BRASILEIRA

Classe 50
Artigos da classe

Contabflidads

Classe 41
Artigos da classe
Tèrmo n o 650.832, de 14-7-1964

Indústri de Produtos Allemnticios
--Piraguê S. A.
E:tado da Çuanabara

Classe 33
Titulo
Termo no 650.838, de 14-74964
Carlos Coando Poszl
Estado da Guanabara

CEPE •
Indústria Brasileira
Classe 8
Para disti..guir: Aparelhos dIStribtddté•
res de filtros, Siltros para 6Ieos
Termo n° 650.839; de 14-7.1964
Chemiscre Werke Marte
Alemanha

Classe 41
Pa a distinguir: Bisco:tos

RECRESAL

Termo n° 650.833, de 14-7-1964
Indústri de Produtos Aliemnticios
Piraquê S. A.
Estado da Guanabara

Classe 3
•
Para distinguir: Medicamentos, PrePi'
"k a dos quimicois para fins médicos

PROBÈOG410
'SANTA

Térmo a 650.840, de 14-7-1964
Fernando Ferreira de Almaida Bosta,
Estado da Guanabara

LUCIA

IndAstria Brasileira
Classe 41
Artigos da classe

•1CONDOMENIO SERRÀÏ MÁP

C144.1e 33
ulo
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Téatio a° 650.841. de 14-7-1961
Térmo
robe de chambre, rotipão, sobretudos,
650.852, de 14-7-1964
&mando Ferreira de Almeida BosCOII stxpensórios, saldas de banho, sandálias, Interwagner Limitada — Promoção de
Estado da Guanabara
~teres, aborta, sungas, atolas ou slacks,
Negócios
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniMinas Gerais
formes e vestidos
Classes: 17 — 33 — 50
Titulo
Termo n° 650.847, de 14-7-1964
Companhia de- Calçados "DNB"
Tênno a° 650.853, de 14-7-1964
Estado da Guanabara
Jorge Pereira e Silva

SERRA E MAR

Cl= 50
Para distinguir: Prestação de serviços
relativos à propriedad:s em condomínio

1 n•n

Termo no 650.842, de 14-7-1964
S. Fontanive & Filhos Limitada
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO

Estado da Guaraaaa•-•

Classe 39
Para distinguir: Artefatos deb orracha
e de guta percha, não incluídos noutras
classes, a saber: aColadores, anais, argolas, aros, bolsas, calços, esteirinhas,
galochas, mochilas, orta-moedas, Portafumo, rodízios, sacos, tubos, entre-solas, solas, saltos e solados de borracha

quetas portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos. -tubos de concreto

ventilação, tad4ues de cimento v cias, vigamentos e
vitrós

:clha, tacos, tubos de

Termo n° 650.856, de 14-7-1964

Tênia) te, 650.848, de 14-7-1964
POsto de Gasolina '9' Limitada

Tintas União Limitada
¡ão Paulo

NENEERY
INDÚSIRII BRASILEIRA

•duas de base asfált.co produtos par*
tornar scopermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
gulho, produtos betuminosos, impermea.
oilizantes, liquidos ou sob outras iOnnaa
para revcstinsentos e outros como ais
2onstruções pers anu. placas para pa,
vimentação. peças ornamentais de cimento ou ger,so para tetos, e paredes,
aspei para foram casas, amuas antiuidos 'para uso nas construçbes, par.

•

"COTILUX"

•

E3RASILEtRA

Classe 42
Para distinguir: Aguardente
Têrmo 119 650.843, de. 147-1961
Emprol — Empresa de Propaganda
Limitada Estado da Guanabara

es:

IVIDUSTRIA
6 RASELEIR A.

650.854, de 14-7-1981
Tintas União Limitada
São Paulo

Tétano

Classe ai
Para distinguir: Alcool para Motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graClasse 50
Para distinguir: Impressos parap Topa- xa, graxas para lubrificação, lubrificantes, óleos combastiveis, óleos para
ganda em geral
freios, óleos lubrificantes, _óleos para
Térreo n° 650.845, de 144-1964
iluminação e para geração de barça, peCompanhia de Calçados "DNB"
tróleo, querosene
Estado da Guanabara
Tèrmo•-no 650.849, de 14-71964
Amil — Administração e Instalações
Limitada
Estado da Guanabara

Classe 35

Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta -niqueis, pastas, pulseiras

de couro, rédeas. selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Urano n . 650.846, de 14-74964

ef•

IND. BRASILEIRA

AMIL •

Promocão de Negócios
Nome Comercial

Estado da Guanabara
Classe 36

••••

.04§%

§01°‘

•

tOT1PLAS

Classe
Para distinguir: Acidos em greal, - água
raz, água oxigenada, alcoois, alumen,
alumínio .em ó para pintura, alvaiade,
amoniaco, anil-corrosivos, quimicoa, arsenico, azul da Prussia, azul ultramar.
carbonatos, em geral carão, cloretos em
geral, corantes, creosoto para indústria,
dissolventes, esmaltes quimicos, 'fenol e
seus derivados, fumo negro para aplicação em pinturas, glicerina para apli•Classe 50
Para distinguir: Administração e ins- cação industrial, ridratos, hidrogênio,
hidroquinina, hidrosulfitos, hiposullitos,
talações
ioduretoa, laca, magnésio, materiais coVamo P9 650.850, de 14-7-1961
rantes e descorantes. nitratos, exigêrilo,
Interuraguer Limitada — Promoção de potassa, potassio de sódio, preparados
Negócios
quimicos usados em laboratórios fotoMinas Gerais
gráfitos, Produtos quimicos pára tirar
manchas, produtos químicos para pintura, reveladores fotográficos, sais quimicos usados nas industrias, solução
para pratear, solutos, soluções quimica
INTERWAGiçiE R t. uA. para pintura e. fotografias, solventes.
sulfatos, sulfitos, tintas liquidas eia P6.

•"
Tèrmo n°650,851 de 14-7-1964
Interwagner Limitada -- Promoção de
_Mo
Negócios
Odla distinguir: Artigos de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos
Minas Gerais
, aventais. alparcatas. anáguas blusas.
, botas, botinas blusões. boinas, baba. douras, bonés, capacetes. cartolas. cara. poças. casaçao, coletes, capas. cholas
. cachecol*, calçados, chapéus, cintos..
cintas, combinações, carpinhos, calças •
do senhoras e de crianças. cal„-Ikes, calças, camisas, camisolas, camleetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. ediarp-u, fantasias, fardas para militares, co' legials. fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de litigaria, jaquetas, laquês,
j luvas, li gas, lenços. mantem, meias,
•1 onaits, mantas, mandrião, manilhas, mictas, palato, penboar, pulover, pelaria"
Classes: 17 --Peng**, ponches. polainas, pijamraes4
• Ilhoa perneiras, quimonos,
Ireden;a
,
Companhia de Calçados "DNB"

— 33

Insígnia

EMPROL

Indústria Brasileira

•
rse 1
Para di.yi.aguir: Acidos em greal, água

raz, água oxigenada, alcoois, alumes
alumínio em á para pintura, alvaiade
amoniaco, anti-corrosivos, quimicos,
senico, azul da Prussla, azul ultramar
carbonatos, em geral carão, cloretos eu
geral, corantes, creosoto para indústria
dissolventes, esmaltes quimicos, fenol
set13 derivados, fumo negro para apli•
cação em pinturas, glicerina para apli
cação industrial, ridratoa, hidrogênio
hidroquinina, lildnasulfitos, hiposulfitos
ioduretos, laca, magnésio, materiais co
rantes e descorantes, nitratos, oxigênio
potassa, potassio de sódio, preparado
quimicos usados em laboratórios foto
gráficos, produtos quimicos para tirar
manchas, produtos químicos para pia
tura, reveladores fotograficos. sais qui
micos usados nas industrias, soluçõs
para pratear, solutos, soluções quirnica
para pintura e fotografias, solventes
sulfatos, sulfitos, tintas liquidas em pó
e. sólidas, tintas p:eparadas para vulca

nizar, tintas ara uso na indústria e na
arquitetar. vernizes químicos, e zinco
Têrmo n° 650.858, de 14-7.1964
Tintas União Limitada
São Paulo
Classe 16
Para rustinguin Materiais para constru-

ções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes, balausties, bloans de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré chapas'
tsclante& caibros, caixilhos; ro'uaas;
chapas para coberturas, caixas dágua,

e sólidas, tintas . ,preparadas para vulca- caixas para coberturas, caixas dágua.'
caixas de descarga para etixos, edificanizar, tintas ara uso na indústria e na ções
premoldadas, estuque, emulsoo de
arquitetar, vernizes químicos, e zinco
Têrrno a° 650.855, de 14-7-1964
Tintas União Limitada
•
São Paulo
•
Classe .16
Para a litinguir: Materiais para constru
:oes e decorações: Argamassas, argila

.rela, azulejos batentes, balaustres. bia•
:os de cimento, blocos ara pavimenta.
ção. calhas -cimento. cal, crã, chapas
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas dágaa.
caixas para cobertuas, caixas' dágua,
ca:xas de descarga para etixos. edificações remokladas. estuqeu, emulsão de
hase asfáltico 'estacas, esquadrias estriauras metálicas para construções. lamel as de metal, ladrilhos, lambris. luvas

base asfáltico, estacas, eaquadrias. estruturas metálicas para construções, lame-

las de , metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junçãc, lages, lageotal, material tio
tante contra frio e calor, manilhas, mas
sas para revestimentos de paredes, ma
deiras para construções, mosaicos, pra
datas de base asfailtico, produtos pau
tornar impermeabilizantes as argamaa
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
gulho, produtos betuminosos, imperam&
bilizantes liquidos ou sob outras forma
para revestimentos e outros como na
Construções, persianas, placas para pa
vimentação, aças ornamentais de
mento ou gesso ara tetos e paredes
papel pára forrar casas, massas anã
rcidos para uso nas construções, par
quetaa portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de 'concreta
telhas, tacos, tubos de ventilação, tas •

. , ntr contra trio e calor. manilhas, mastle unção 'ars lacjeotas, material asa
ais na^
'ET5 de paredes, ma- qur de cimento, vigas, vigamentor.
'.
.s.nt ,-cm et • ?isers rno.-nicos. p-ovItrós
I

:mamo UtIGIAL seç:_o in)
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Tênno a° 650.857, de 14-7-1964
Tintas União LiroiWa
São Paulo
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'i temo a63%)..SZA, de 14-7-1964
I de ao:Caba-W.3de, Impressos em geral/
de ¡tinção. laces, lageucas, material is) IMi, — 04.i.quatiss e izmuipamentos de 4-eelbat cartazes, painéis, veiculas, anua*
i2,serito...) S. A.
r:os e em qualquer local de exposiçã4
¡ante contra trio e calor. manilhas, asasEstado da Guanabara
pública
sai para revestimentos de paredes. ma
deiras para construções. mosaicos, pro-

Tas de metal, ladrilhos. lambris. luvas

'COTITEr
I3RASILEIRA
Classe
Para distinguir: Acidos em greal, agua
sal. água oxigenada, alcooix alumes,
shurnMo tas 6 para pintura, alvaiade.
amoníaco, anti-corrosivos, químicos, arranho, azul da Prussia, azul 'ultramar,
carbonatos, em geral carão, cloretos em
geral, corantes, creosoto para indústria,
dissolventes, esmaltes químicos, fenol
acue derivados, fumo negro para aplicaça° em pinturas, glicerina para aplicação industrial, rid:atos, laidrogéaio,
bidroquinina, bisirosulfitos, hiposulfitos,
ioduretos, laca, magnésio, materiais co
s. exigaio.-rantesdco,i
potassa, potassio de . aódics preparadas
químicos usados em laboratórios fotográficos, produtos quimicos para tirar
manchas, produtos químicos para pintura, reveladores !vtograficos, sais quimicos usadas nas industrias, solução
para pratear, solutos, soluções quitnic
para pintura e fotografias, solventes,
sulfatos, sug am, tintas liquidas em pó,
e sólidas, tintas preparadas para vulcanizar, tintas ara uso na Indústria e tia
arquitetur, vernizes químicos, e zinco

Termo a° 650.870, de 14-7-1964
Roas, Filo 6 Cia.
Balda

dutos de base aèáltico, produtos para
tornar unpumeabilizantes as argamassas'de cimento e cal. hidráulica, pedregu/ho,
. produtos betuminosos. impermeabitizante., líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros comei nas
'construções, persianas. placas para pavimentação. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar, casas, massas antircidos para uso nas_ construções, par

Sm&

Classe 41
quetaa. portas. porttes, pisos. soleiras.
Classe 50
para portas, tijolos tubos de concrato Para distinguir: Impressos e cartazes Para distinguir: Café torrado e Md&
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanem geral
Térino n9 650.871, de 14-7-1964
ques de cimento, vigas, vigamentos e
Astex
— Assessoria Técnica Comerciai
7
1964
.
865,
de
14
tr
6$0
.
Termo
vitral
Editara Brasil América Linttadr
e Exportação Limitada
Térreo a* 650.861, de 14-7-1961
Estado da Guanabarr
Tintas União Limitada
•
São Paulo
PPROPROGACÃO
Ciasse lb
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos. guantes, balaustres. blo.
lasse 33
cos de cimento. bicam para pavimenta
Titulo
ção. calhas. cimentes cal, cré, cha,a,
isolaults, caibras, cabrilhos. colunas;
Têrmo n° 650.872, de 1444961 abaras para cobertura-s, caixas dáeua
VW Publicidade Limitada
1
caixas para coberturas, caixas dígua,
Estado da Guanabara
Classe 32,
camas de descarga para etixos. edificações premi:lidadas, estunue, emula:to de Para dsitinguir: Uma revista impressa
de publicação periódica
base asfáltico, estacas. esquadrias, estru
tures metálicas para construções. lama
Termo nu 650.860, de 14-7-1964
Têmio no 650.866, de 14-7-1954
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Tintas União Limitada
Dr. Werner Lehmaan
de juru,ao, iages, lageotaa. material IsoEstado da Guanabara
São Pado
lante contra frio e calor. manilhas,, mus
sas
para
revestimentos
deparedes,
maClasse 1
•
Para distinguir: Arados em grad. água deras para construções, mosaicos.- país
raz. agua oxigenada, Ceada, alumes, dutos de base asf-áltico, Produtos Para
alumínio em ó para pintura, alvaiade. tornar impermeabilizadas as arganats
araoniaco, anti,corrosivosk químicos, ar- sas de cimento e cal. hidráulica. pedraprodutos betuminosos. unperm
• Games: 32 — 33
mais:o, azul da Pruasia, azul ultramar. galho,
Classe 1
carbonatai. em geral cara°. cloretos em MI:antes ilquidos ou sob outras formas
Titulo
Para
distinguir:
Preparados
e
produtos
para
revestialeatos
e
outros
como noa
geral, corantes creosoto para indústria,
químicos
para
uso
na
fotografia
apliTermo no 650.873, de 14-7-19."
dissolventes, esmaltes quimicoa, tersol e construções, persianas, placas para par
cada, a saber: reveladores, etc.
A. A. Client 6 Pilho, Limitada
arrua derivados, fumo negro Para alia- vimentadio, eças ornamentais de cinça° em pinturas, glicerina para apli- mento ou gessa ara tetos e. paredes.
Prorrogação
Têrmo is9 650.867, de 14-7-1964
cação. Industrial. ridratoa„ hidrogênio. papel para forrar casas, massas and•
Portugal
Luta Ferrando Otica e Instrumental
rcidas
para
uso
nas
construções,
parIddroquinina, hidroaulfitoa, hiposulfitos,
S.
Cientifico
A.
•
portas, portões, pisos, aoleiras.
iodureasa, laca, raagnésio. materiais co- quitas,
Estado da Guanabara
rantes e descorantes, nitratos. exigênio. para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas,
tacos,
tubos
de
ventilação,
tanpotassa, potassio de sódio, preparados
químicos usados em laboratórios foto- ques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrtis
gráficos, produtos químicos para tirar
manchas, produtos químicos para pinTermo n° 650.862, de 14-7-1964
saia
qui,
rotográficos,
tura, reveladores
Fábrica de Ladrilhos e Materiais de
micas usados nas industrias; adução
Construção Vitrilex Limitada
,..PORTO.IggINRA
para pratear, solutos, soluções quimica
Estado da Guanabara •
Classe 25
t'
para pintura e fotografias, solventes,
Para distinguir: Copias ampliadas pesulfatos, sulfitos, tintas liquidas em pó,
,"..0Xterr
lo sistema de projeção eletronica, foe sólida., tintas preparadas para valas..";:"*".rgr
tográficas an fotocópias
Maar, tintas ara uso na indústria e na
arquitetar, vemizes quimicos, e zinco
•
Têrmo a° 650.868, de 147-1964
Luta Ferrando Ótica e Instrumental
Térmo a' 650.859, de 14-74964
Cientifico S. A.
Tintas União Limitada
Estado da Guanabara
São Pau'0
Classes
Classe 16
Para distinguir: Copias anapliadas peCasse 42
Para distinguir: Material de construção lo alata" de rPolesão eietrceica, para
rara distinguir: Vinho do Porto
•
em geral, Inclusive ladrilhos e adornos
filmes zewlados
Térino n.° 650.874, de 14-7-1964
para predica
IND. BRASILEIRA.
Termo no 650.869. de 14-7-1964
Sociedade de Pinturas Belacap Ltdo.
Termo iss 650 .863, de 14-7-1964
Jorge Casar Campos Massas
Guanabara
Tonuny's Bar e Restaurante Limitada
Estado da Guanabara
Cla s se
Estado da Guanabara
Pata distinguir: Materiais para ..onstruArgamassas.
argila
ções e decorações:

AsTrx

REFORÇAN

•
UFERCOPIA

_

"COTIM ATE"

areia. azulejos, patentes. balaustres. blocas de cimento. bloros para pavimeari-çáo caibas, cimento. cal, cré. chapas
Isolantes, caibros, caixilhos: colunas.
dapas para coberturas. caixas 144:13
Caixas para cotcrturas, calmas dágua
caixas de descarga para etixos. edificações premokladas, estuque, eatulsoo de
base asfáltico, estacas. esquadrias, estru-

turas metálicas para construções, hune-

CARTOUCHE

Foto .Filme
Centenario

Ciasses: 41 — 42 — 43

:a daatinguir: Títulos para ser splicaod em exibições cinematográficas, fo-

Classe 50

1:1P

Indústria Brasileira,

ai

Titulo

rtos, filmes, documentos, faturas, livros

Classe 1
Tintas rapa pintura ela reill
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ACêrmo n.9 65&875, de 14-7-1964
Serviços Técnicos de
Administração Imobiária Ltda.

irnecno,Rio —

'

Termo n.9 650.881, de 14-7-1964
L 8 S Bearing Export Company
Estados Unidos da América

Guanabara
fecno - Rio Serviços Técnicos

S f34tarrit,

zAPORT CUPOM

;íg Administração Imobiliária

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins Industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecâniATermo n. 9 050.876, de 14-7-1964
Copacabanatur Viagens e Turismo cas, motores elétricos. alternadores, terratuentas e Placas para tornos, geraLimitada
dores. plainas, máquinas de turar e cenGuanabara
trar. tornos mecânicos, prensas. mecânicas, •má q uinas amassadeiras, rnisturador
de barro. máquina compressora. cáquinas acimadas na copnstrução e conser.
vaçâo de estradas. mineração corte de
madeira. moviment, de terra. carretos
e outros fins industriais.- elevadora, 'cnáquinas' desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras brunideras. classificadoras.
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras. trituradoras. pulverizadoras fresas, politrizes. tranchas.
tesouras mecânicas, tupias, maquinas de
abrir chavetas, cnarteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas. rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins. arietes, caldeiras e turbinas, ,injetores para • calClasoes: 33 e 30
deiras. válvulas e,' transportadores auInsígnia Comercial
tomáticos de alta' e baixa . pressão,
prensas hidrálilicas, martelos mecanicos
Termo n.° 650.877, de 14-7-1964
W. A. Simões, Dias & Cia. Ltda. e má q uinas amadoras. máquinw opera.
trizes. rotativas ou cortadoras para usiGuanabara
nar ferro, aço e - bronze, maquinas para
indústriaS de tecidos. teares. urdideiras.
anca natõrias. es pula deiras. torcede ras.
meadeiras rolos e •roletas, brunidores
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão. dinamos
e receptáculos.
Nome Comercial

15110,

res, para rádios, aparelhos de rádio,
aparelhos de tekviallo, aparelhos de
ventilação pars edifIcios, aparelhas eletr.cos para bahho, aparelhos eletro-clinamicos, aparelhos para barbear, aparelros para instalações telefônicas, aparelhos para ondular e secar cabelos,
aparelhos para pasteurização de leite,
aparelhos para 'torrar pão, aquecedores
elétricos, spiradores de pó, benjansins,
bobinas elétricas, caixas de derivação,
campainhas elétricas, chave elétricas,
cigarras elétr cas, comutadores, condenaadcves elétricos, conectores, * enceradelras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secar
roupas, ferros elétricos de engomar e
de soldar, filtros e metros, hidrômetros,
indicadores automáticos de nivel dágua,
instrumentos medidores de energia elétrica, nutrimentos telefónicos, interruptores, irradiadores, lanipadas, Ilquidificadores manõletros, microfones, plckups, plh
as elétricas, receptores de rádio, refigeradores. tomadas, transrorma-

Termos na, 650.882 a 650.891, de
14-7-1964
•
Volksvaigen do Brasil, Indústria e
Comércio de Automóveis S.A..
São Paulo
.

tze Bom Senso
Classe 3
Sinal de propaganda
Termo n. 650.878, de 14-7-1964Alberto Mahiques Senti
Guanabara

44 O Seu Livro

Vale Mais h
Classe 32
Uma publicação impressa

Tios as. 650.879 e 50-88A, de
14-7-1964
Alberto lVfahiques Senti
Guanabara

i,fEiPè1a
tlelivro-à
fr"

e.

Classe 32
Urna publicação impressa
Classe 33
Nitrira e livraria

Indústria Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para: acatiaraenot, achatar arame, acondicionamento, adelgaçar, ajustar, alimentar
água, alisar, amassar, aplanar, arroIrar, beneficiar burilhar, brinquetar, brunir, cardar,.doletar, compôr, comprimir,
condensar conservar, cortar, coser, costurar, clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar, desbagar, desbatar, des-

dores, válvulas de rádio, válvulas para
aparelhos de televisão, ventiladores e
voltimetros

Classe 11
Ferragens ferramentas de tad* espécie,
cutelaria em geral e outras artigos de
metal, a saber: alicates, alavanca*, ar.
mações para óculos, arruelas. argolas,

Nevem:Iro de 19o4

Classe 21
Para distinguir: Veiculo& e suas ~kl
moveis, auto-caminhões, aviões, amar.
integrante., aros para bicicletas, auto
tecedores, alavancas de cambio, barata
breques, braços para veicule., bicicletas, carrinhos de mio e carretas, cami,
abes, caminhonetes, carros-ambulnatea
carros-tratores, carros-berços, carroa
tanques, carros-irrigadores, carros-carroças, carrocerias, chassis, chapas, circulares para veiculos, cubos de vaicolos, carrinhos para máquinas de e*
cravar, corrediços para veiculas, cubot
de rodas, colmeias para radiadores dr
veiculo., desligadeiras, estribos. esca
das rolantes, elevadores para passagel
ros e para carga, engates para carros
eixos de direção, freios, fronteiras pari
veiculo.% guidão, locomotivas, lanchas
motocicletas, molas, motociclos, moto
cargas, moto fugões. manivelas, navios
ónibus, para-choques, para-lamas, pari
brisas, pedais, pantões, rodas para bi
cicletas, raios para veículos, raios pari
bicicletas, reboques, radiadores para vai
culpa rodas para veiculos, selian, tri
cicia, torantes para veiculo& vagões
velocipedes, varetas de controle de ato
gador e acelerador, troleis, troleibus, va
raca de carros, toletes para remos

aldravas, armações de metal abridores
de latas, arame liso ou farpado assadeiras, açucareiros: brocs, bigornas. bai.
selas, bandejas, bacias, baldes bombonieres, bules; cadinhos cadeados, caa,
tiçais. colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves. cremones chaves
mento. colunas caixas de metal para
oortões, danos de metal, chaves de fenda. chave inglesa. cabeções. canecas,
copos, cachepots, centros le mesa, co...
aueteleiras. caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçar
laa. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores distintivos, dobradiças . enxadas,
enxadões, esferas, engates, es p dchos enfeites para arreios, estribos esferas

para erreios. es p umadeiras; tonaões,
foices, ferro para cortar capim. ferro.
lhos facas. facões; fechaduras terra coMIMEI a carvão, fruteiras, tinis.
fôrmas
para doces, trelos para estradas de
Ferro. frIgideiraa: g anchos. -velas, P e
ganchos para quadros. g onzos para-lo.
carruagens: insignias limas, átninas. IL.
ce.refros _latas de lixo. larras machadinhas. molaspara portas, molas para

çanezianas martelos, marretai,
matizes. navalhas: puas pás, pregos, parafusos, picões. porta-gelo. *useiras portapão, porta-ióias paliteiros, panelas: roldanas, ralos para pias, rebites, regado-

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria
plástico e de aviou; Recipientes fabri
cadoz de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias ant
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bulas bandejas
bases para tele :sanes, baldes, bacias, boi.
sas, caixas, carteiras chapas, cabo,
para ferramentas e utensílios, cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico parr
baterias, coadores, coos, canecas, co
iberas; conchas, cestas para pão, casa
abas capas para álbuns e para livra
cálices, cestos, castiçais para velas
caixas para guarda de objetos :ria.
chos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de Potoca
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pasinhas,
garfinhos de plástico para sorvetes forminhas de plástico para sorvetes, disc o
embreagens de material plástico embalagens de 'material plástico para sorvetes estojos para objetos, r.spumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti - ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolantes,- filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeira

res. serviços de chá e maré: serras, ser- de frutas e legumes, guarnições
de maroma. luchas. sacarrolhaa, teaouras, ta- terial plástico para ctenstlioa e °Actos
lheres, talhadeiras, torqueises, tenazes, guarnições para bolsas, garfos, galerias
carnar descaroçar, desembrear, desinte- cavadeiras, telas de arame, torneiras.
para cortinas, jarros, laminados, plásgrar, desnatar, depolpar, distribuir, do-

Classe .14
Para distinguir: Vidros comuns, laminados ou trabalharos, vidro cristal, vidro
industrial, objetos de adornos, de vidro,
vidro ' instilhavel e inquebrável, para todos os fins, planos, curvos ou de qualuer formato, branco, transparentes, opacos ou coloridos, vidros para vitaux e
para vidraças, placas, blocos de vidro
simples e coloridos, tubos e globos de
vidro, espelhos, hastes, aaretas e cubetas de vidro, ampolas, tubos, almofarizes copos, cadinhos, garrafas, frascos,
graus, mamadeiras, fôrmas para fornos,
assadeiras, compoteiras, saladeira, jardineira, por ta-jóias, cântaros, cálices, pratos, xícaras, tijelas, bandeijas, pires, licoreiros, vasos, serviços para refrescos, taças, vasilhames, manteguelras,
altofalantes, amperímetros, amplificado- cápsulas, pendente& e garrafas térmicas

brar, drenar, elevar, empacotar, encardanar, estampar, fabricar arame, fabricar artigos de metal, fabricar gelo, fabricar bebidas, fabricar escôvas, fabricar calçados, fabricar chapéus, fabricar
Serramentas, fabricar móveis, fabricar
papel, fabricar peças, fabricar rebites,
fabricar roupas, fundir, imprimir, !muifrar, picotar, prender, rebitar, roscar,
selecionar, separar, serrar, tecer, timbrar, tornear, betoneiras, burrinhos, brinquetadores, cardadeiras, condensadores,
cravadeiras, dinamos, escavadeiras, misituadores, motores, prnesas, rebitadores,
teares, máquina insulfladoras, motrizes,
oPeratrizes, perfuratrizes, rotoras, e peças integrantes destas máquinas
Classe 8
Acendedores elétricos, alarmes elétricos.

ticos, lancheiras, mantegueiraa malas
orinóis, pendedores de roupas, puxadores para Móveis, pires, pratos, palitei.
rua, pás de cozinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, pu.
xadorep de água para uso doméstia
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas
porta-documentos, placas, rebites, rodi.
abas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas
tubos para ampolas, tubos para seria.
gas, travessas, tipos de material pito
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha
mas para scondicionamento, vasos,
caras, colas a frio e colas não inclddat
em outras classes, para borracha, pari
cortumes, para marcineiros, para sapa
tetro; para vidros, pasta adesiva pari
correias, pasta e pedras para afia
rebolos, adesivos para tacos, adesivo
para ladrilros e adesivos para azulejos

Cuisits.-fs;ra ":9

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Termo n.° 650.893, de 14-7-1964
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico sara Indús- "Edniorba" — Acessórios e Peças para
Veículos Ltda.
tria geral de plásticos
São Paulo
Classe 39
Calços de borracha, câmaras de ar, lençóis de borracha, pneumáticos, retentores de borracha, rodelas de bo.racra
e tubos de borracha
Classe 47
iNVOS'rRIA BRASILItIN
Para distinguir: Álcool para motores de
Classe 11
explosão. carvão mineral, vegetal e de Frisos e enfeites metálicos para veículos
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graxa,' graxas ara lubrificaçao, lubrificap- Termos na. 650.895 e 650.896, de
14-7-1964
tes, óleos combustíveis, óleos ara freios,
Miguel Barbosa Elisa;
óleos lubrificantes, óleos ara iluminaMinas Gerais
çao e para geração de fórça, etróleo.
querosene
Classe 50
Impressos em geral
Classes: 1 a50
Fabricação de venda de 'veiculos automotrizes e suas partes integrantes

Novembro de -2,64 4227

fadas para carimbos e para Untas, abriTermo
.650.906, de 15-7 tà,
dores ele cartas, arquivos. apontadores.
R. Dias es Nunes Ltda.
berços para mata-borrao, bonsechas,
Pará
brochas, canetas para desenhos. cortadores de papel, colchetes, carinsbadorea
cestos para papéis • correspondência,
classificaddres, clipes coladores, canetas,
ceenpassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, datadores com atinas, descansas para lápis
INDÚSTIÚA
tzin
e canetas, esquadros, espátulas, furado,
res, fluam, fichários, fitas Para máquinas de escrever, fichas para arquivo&
Classe • 41
máquinas para escrever, calcular. e aoCafé em grão e café em pó
mar. fitas gomadas, maquina& para
Têrmo n. 9 650,907, de 15-7-64
grampeadores, grampos e ganchos para
grampear. goma arábica, gomadoras, Tenapor — Administração e Participações S. C. Ltda.
escritórjos, gis. godets, instrumentos de
São Paulo
escrever e de desenhos, lápis lapiseiras.
malhadores, mata-borrão, máquaos e
apetrechos para apontar • larres. mapa.
- MINAMtecas, metros para escritórios e para
MT/ZigXO E
desenhos. papd carbono, perfuradores,
YARTICIP4
pastas para escritórios. com !echos de
59C4 iirDeté
metal, pastas para escritórios, coo feNome comercial
Termo • 650.892, de 14-7-1964
chos de metal. porta-tinteiroa. porta.
—
Nlasi S.A. Artigos para Cabeleireiros
lápis, porta-canetas, porta-carimbo..
Classe JI
Termo n.° 650.911, de 15-7-64
e Perfumarias
porta-cartas, porta-blocos, penas. pra,.
Meias de lã
• Confecções Sandra Ltda.
SAL pincéis. prendedores de papéis. per-,
Classe 23
São Paulo
São Paulo
.
cavalos, réguas, atendi, reparadores
Tecido§ em geral
Classe 48
•
•
para arquivos, sinetes. Untas para esPara distinguir: Pertuiries. assinalas, ex.
Termo a.° 650,897, de 14-7-1964
crever. &alinha, Untas para carimbos,
In1:441/10fr.a.
tratos água de colónia, água de touca- Cadeia — Cia. de Desenvolvimento tintas para duplicadores. fincas para imágua de rosas. agua de alfazema. água
Mercantil e Representações
pressão, tintas Veia desenhos. aparelhos
para barba, loções e tônicos para os
para tirar cópias. pasteis de tintas Fara
Guanabara.
Classe 6
cabelos e pata a pele, brilhantina. banescrever e desenhos, maquinas de an.
Artigos
da classe
dolina, batons, cosméticos, fixadores
dereçar. máquinas regstsadoras.
de penteados, petróleos, óleos para os
Termo n.9 650.912, de 154-64
Térnio n.9 650.903, de 14 - 7- 1964- O Mandarins — Inchistri ae Comércio
cabelos, creme esanescente. cremes por.
durosos e pomadas para limpeza da pe.
Ltda.
Emprésa Gráfica "O Cruzeiro" 5 A.,
Classe 32
le e "maquilage". depilarios. desodoSão Paulo
Guanabara
rantes, vinagre aromático. pó de arroz Albuns, almanaques e livros Impressos,
• Classe 32
dor, água de beleza, água de quina. folhetins, jornais e suas peças. abai.
•••4111M.'
0,11iNURIN .
• talco pefumado ou não,- Ia pia para cas de rádio, jorna s, revistas e .de
Ind.,
Brasileira
pestana e sobrancelhas, preparadas para televisão, panfleto., peças teatrais e
embelezar canos e olhos, carmim para e de televisão, revistas e suas seções
Classe 3/i
o rosto e para os iabios, sabão e creme cinematográficas, programas de rádio
Aro, para guardanapos de papel
e suplementos impressos em geral
para barbear. saoáo Líquido perhunacic
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
ou não; sabonetes, dentifrícios .em pó.
para retratos e autógrafos. balões (exTermo n.° 650.898. de 14-7-1964
pasta ou liquido; sais perfumados para
ceto para brinquedos) blocos Para
banhos, pentes, vaporizadores de parte -Codem — Cia. de Desenvolvimento
Mercantil e Representações
correspondência, blocos para calcados,
me; escovas para dentes, cabelos: unhas
Guanabara
blocos para anotações, bobinas brochaClasse 32
e cibos. rum de louro. saquinho ,rtuAlmanaques, ostiário& anuns impres- ras npo impressas, cadernos de eacremado, preparados em p6. pasta, liqui
sos, cartazes, catálogos, jornais nacto. ver, capas par adocamentos. carteiras,
do e tijolos ara o tratamento das unhas
nais e estrangeiros, publicações impres- caixas de papelão, cadernetas, caderdissolventes e vernizes, removedores da
sas. revista. Propaganda em rádio, nos, caixas de cartão, caixas para pacuticular; glicerina perfumada para os
televisão, jornais, programas radiofôni- pelaria, cartões de visitas, cartões,co.
cabelos e preparados para amasio
rir unhas, Mios e pintas ou sinais ara
cos, peças teatral e csnematoaráficas marciais. carteies Indica. conteis, euPoliu& cadernos de papel mellinetrado
lidais. óleos para a pele
e revrieas Impressas
em branco para desenho, caderno&
Termo
.650.904, de 14-7-1964
Termo n.s 650.894, de 14-7-1964
escalares, cartões era -branco, cartuchcm'
Indústria de Linhos "4 Pontos" S.A.
Empresa Gráfica "O Cruzeiro" SI.. de cartolina, eram, planográficax CA.
Nom: Comercial
São Paati
danos de lembrança, carret= de paGuanabara
Tértno n. 650.899, de 19-7-1964
pelão. envi-lopes, envólucros para chia.
Costa Cabral es Cia. Ltda.,
ratos de papel, encadernação de papel
Guanabara
ca. papelão, etiquetas. fõlhas índices.
PRORROGAÇÃO
Rilhai de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais: livros de
staís:— 1
PRORROGAÇÃO
contabilidade: mata-borrão: ornamentos
de papel ,tran.sparente; pratos, papei.
Cla.sse 32
Almanaques, anuários, álbuns unprea- Mos, papéis de estanho e de alunsinicx
soa,: cartazes. 'catálogos, jornais nac.°. papéis sem impressão papéis em branco
nau e estrangeiros, publicações impres- para impressão, papéis fantasia, menos
sas. revista. Propaganda em rádio par forrar, paredes, papel almaço com
televisão. Jornais, programas radiofôni- ou sem pauta papel crepon, papel de
Classes:' 12 36, 37 e 48
cos. peças teatrais e c.nematográficas seda, papei impermeável, papel em boTitulo de Estabelecimento
e revistas impressas
bina para Impressão, papel encerado,
(ND()
: A 8RASILE111#
Termo n. 650.900 de 14-7-1964
pala higiénico, papel impereneteel,
Termo n.° 650.905, de 14-7-1964
Bar..r e Papelar!:r Isanil Ltda.
para copiar papel para desenhos. paloâo Vieira Braga
C:u,n
23
pel para embrulho impermeabilizado
Para diStitIOWT
em geral. Le.
papel para encadernar. Papei para
Guanabara
tidos na • ., confecções em geral, para
crava, papel para Imprimir. Papal Pês
rapecarins e o:1-.1 ast(oas de cama e
refina para embrulho& papel celofane,
mesa- A 1 .,N''..) a ránhamo cetim
papel cela/cises papel de linha. papel
INDUSTRIA
BRASILEIRA
u ri-s 1., zendas p tec dos ci:
carpa. rasem"
•bectes ente. ,spel para ensbea/ibar tas
eviej,
1.-erv
is em
lama papelão, recipientes de papel, roClasse 17
artes de papel, rótulos de papel rolos
cami, ravon. seda
naco . naCO. ,
de papei trans parente, nuas de papel.
tscisios irts: Pare risstingnir ruárulnas e inCalacões
eerpentinass tubos podais, de Cartão,
sensaisSranss • n ,. .•. 4 ,< -ir pano Muro , nitra escrit6rios e deseni, os em sarai!
Nome Comercial
I Arquivos para comaspondência, duo,
e vestide:
sabatine de capei

cAff cuim";
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Tê. mo n.9 650.913, de 15-7-64
Malharia Asturias Ltda,
São Paulo

'copa e cosiulaa, camas, cabides. cadeiras

• giratórias, culeiar s de balanço, caixa
de rádios, colchões. colchões de molas
dincusas, divisões, divans. discotecaa.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaniASTURIM
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Ind.. orasiieira
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha, para televisão, molduras
Classe 36
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Para distinguir: Confecções em geral, poltronas-camas, prateleiras. porta-chacalçados de tódas as espécies para péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
homens, senhoras e crianças, especialvitrines
mente malhas de lã, algodão, linha e
outros fios
Termo n. 650.915, de 15-7-64
Encalso — Engenharia Construções
Termo n.° 650.914, de 15-7-64
Alto Sorocabana Ltda.
Auto Pósto e Churrascaria "Querencia
de Fátima" Ltda.
São Paulo
São Paulo

In

ROIA
raiitteira

ENÇALSP
Ind. ésraaileira

Classe zs
Claue /7
Para distinguir: Desenhos e projetos
Combustivela, lubrificantez, substâncias arquitetõnicos, plantas de prédios a
• produtos destinados à iluminação
serem construidos
ao aquecimento : Alcool motor, carvão
metano,
baTêrmo a.° 650.918, de 15.7-64
a gás, hidrocarboretos, gás
GitssePpe Nahaissi
iano e propano, gás engarrafado, gás
•liquefeitos, gasolina graxas. lubrificanSão Paulo
tes, óleos destinados à iluminaçao e ao
aquecimento
SHOPPI NU NAS
Termo a.9 650.916. de 15-7-64
• /n2. ragleira
•Ponderossa Indústria e Comércio 4s
°infecções Ltda.
Classe 32
São Paulo Almanaques, anuárioz, à'.buns impres
%
sos, cartazes, catálogos, jornais naco.
sas, revista. Propaganda em rádio
televisão, jornais, programas radiofôni
c nematográfica:
IND. BRASILEIRP
• cos. peças teatrais e
nata e estrangeiros. publicações impres
e revistas imtiressas
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
Termo a.9 650.919, de 15-7-64
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Representações
Dryves Limitada
• aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
•
São
Paulo
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, caução, coletes, capas, chales,
Dravss
cachecols, calçados. chapéus, cintos
Ind. Brasileira
tintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções. cal.
elasse su
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Impressos em geral
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharTermo n.° 650.920. de 15-7-64
pes. fantasias, fardas para militares. co- Metalúrgica ripa Indústria e Comércio
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorLida-.
ros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
São
Paul,
luvas, ligas, lenços, mantes, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
prugas, ponches. polainas, pijamas. riu_
Ind.FIXA
israsil.eire
nhos, perneiras, quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Classe II
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
Ferragens
suciares, shorts, sungas. atolas ou slacks,
Termo n.° 650.921, de 15-7-64
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Sosiin Ltda.
Paraná
Termo n.9 650.917, de 15-7-64
Morsa -- Móveis Finos Ltda.
P'10

'PONDEROSSA.

.MOCAN"
Mo. BRASILEIRA
Classe 4i1
Móveis em geral de metal. vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. inclusive méveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupas
usadas, almo todas. acolchoados para
móveis, bancos balcões. banquetas.
bandejas, domiciliares. berços "sdomboscadeiras, caminhos para chá e café
Conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos -agre terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para

(ce ..tao

_
,..atemse,-.~•~n~5

Têreno n.• 650.923, de 15 7.-64
Bar e Café Corridinho Li ia.
São Paulo

igessel?eira

Termino n.° 650.930, de l5-.64
Consulto es no Brasil Ltda. — Cieis
Indietr a — Puh:ir
cia — "1.2.cn1ca
cações Didáticas
•
São Paulo

EXPOSIÇIO FEIRft
AGRO-PECUARIA,

Classe 41
oanduiches e refeições ligeiras
Termo n.° 650.924. de 15-7-64
Mecânica Jun-Brasil Ltda.
São Paulo

JUV-BRASIL

Ind. Brasileira
Classe 21
Peças para veículos
Termo n.9 650.925, de 15-7-64
"Melanyl" S. A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

•Novembr.) c:9 'I

Classe 32
Para distinguir: Álbuns de revistas im,
pressas, anuários impressos, altrianaquel
Impressos, çatálogos impressos, boletim
impressos, folhetos impressos, figurinos
Impressos, jornais impressos, listas tele.
fônicas impressas, livretes e publicações impressas em geral, livros impres.
sos, periódicos impressos, peças teatrais,
cinematográficas, revistas • impressas,
programas de rádio e de televisão
Termo n.9 650.931. de 15-7-64
Sanger Mecânica e Plástica Ltda,
São Paulo

PEPITA,Industria Brasileira,

SANGER.1

Classe 36
Para distinguir e proteger meias
Termo n.9 650.926, de 15-7-64
Consultores no Brasil Ltda . — Ciência — Técnica — Indústria — Publicações Didáticas
São Paulo

CONSULTORES DO BRASIL
LTDA-TECNICJANDUSTRIAL
.-PUBLICAÇOES DITATICOS

IND. BhASILEIRA

Classe 50
Para distinguir impressos em geral
56q0qdp1P
Termo
Trino n.° 650.932ê, de 15-744
Tudel — Eletro Eletrônica Ltda,
São Paulo

Nome
Termo n.° 650.927, de 15-7-64
T M Móveis e Decorações Ltda.
•
São Paulo

1

TU DE L
IND. BRASILEIRA

Classe 40
Para distinguir e proteger móveis de
metal, vidro ou madeira, estofrdas ou
Classe 8
não, colchões, acolchoados, travesseiros Para distinguir: Acendedores elétrico&
para móveis e decorações
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe
cimeiros, amplificadores para rádios
Termo a.9 650.928, de 15-7-64
Consultores on Brasil Ltda. — Ciên- aparelhos de iluminação, aparelhos th
cia — Técnica — Indústria — Publi- televisão, aparelhos de ventilação pari
edificios, aparelhos elétricos para ba,
cações Didáticas
São Paulo
nho, aparelhos eletro-dinálnicos, apa.
relhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar, cabelos, aparelhos para
EXPOsla0 FEIRA DA
pasteurização de leite, aparelhos para
ggimicA INDUSTRIAL
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas eléClasse 32
tricas, caixas de derivação, campainhas
sosua
Almanaques, anuários, álbuns impres- elétricas, comutadores, condensadores
sos. cartazes, catálogos jornais nac:o- elétricos, conectores, enceradeiras, es-Na. Brasileira
nais e estrangeiros publicações impres- tufas de aquecimento, estufas para con•
sas revista. Propaganda em rádio, servar, alimentos, estufas para secar rhuO timbre da sociedade
se, •iplic.ado televisão. Jornais programas radiofôni- pas, ferros elétricos de engomar e de
em papéis de correspondência e conta- cos, peças teatrais e c nematográficas soldar, filtros de água, fogareiros ele.
bilidade
tricos, rogões, Mimos, galvanómetros,
e revistas impressas
hidrõinetros, indicadores automáticos de
Termo n9 650.922. de 15-7 64
Termo n.° 650.929. de 15-7-64
nivel de água. instrumentos medidores
Comercial Agro-Rn ha
é da • Luxo Piac Ltda.
de erergia elétrica, instrumentos telefôSão Paulo
São
nicos, interruptores. Irradiadores, Iam-.
padas, li q uidificadores, manômetros, mi• LUXO — PLAC
4GRO—B011jilL
crofones, pick-ups, pilhas elétricas, rer41.1.e"
Ind.
ceptores de rádio, refrigeradores, Mais,
Classe th
relógios, reostatos, telefones, termostaPara disraguir e proteger artefatos de tos tomadas; transformadores,
7
i
válvulas
"sc. ° e cimento para adorno e decora- para rádio, vál
yclas para aparelhos de
Máquinas agrícolas
ção de prédios
televisão, ventiladora e Yolumetrog

Quinta-feira 19
Ténno 4.9 650.933, de 15-7-64
Sociedade Comercial Toyoda Taueho
do Brasil Ltda.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
parcialmente trabalhado, brome de
minguas, bronze em p6, bronze em
barra, em fia chumbo em bruto eu
parcialmente preparado, cimento metálico,
cobalto, bruto ou pardabneste
•W.122.
trabalhado, couraças, antanho brita ou
Classe. iíS'
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Para distinguir genericamente materiais bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
para construções
em barra, ferro mangado, ferro velho.
guia em bruto ou paroialmentn trabaTermo 11.9 650.936, de 15-7-64
lhado. gusa temperado, guia nudeilvel,
Tecelagem Deonidia Ltda.
11§,M1313 de metal, lata em fina, latão
São Paulo
em f6lha, fatio eia chapas. !atilo em
vergalham, liga metálica,
DEMI DI A
magnésio, manganês, metais alo
Ind. Brasil etra
filados ou parcialmente trabalhado, meMis em mama, metais estampados,
metais para solda, 'fiquei, ouro, saco
Classe 23 .
corrugado e zinco liso em Salas
Tecidos em geral
Timo a.° 650.935, de 15-7-64
Construtora Affan Ltda.
São Paulo

Novembro de 1964 4229 _
refinado, bronze, bronze em bruto mi
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. 'aronze eia
barra, em fio, chumbo em bruto bU
parcialmente preparado, cimento ema
tálico, cobalto, bruto ou partialment•
trabalhado, couraças, estanho bruto .ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bri go ou parcialmente trabalhado ferro
em barra, ferro manganês, tene velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa
laminas de metal, lata em folha Mulo
em iniba, latão ela chapas, latão em
vergalhães, Liga metálica, limalha',
magnésio, manganês, metais não timbu.
alados ou parcialmente trabalhado, me.
tais em massa, metais estampado.,
metais para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lhas

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear. serras mecániramentas e placas para torna, geradores. plainas, máquinas de furar e centrar. tornos mecanicos, prensas meditaias, máquinas amassadela& mistnrador
de barro, máquina compressora. 01142nas *datadas na copnatrução e conservação de estradas, mineração, corte de
Termo a. 9 650.937, de 15-7-64
madeira, movimento de terra. carretai
Termo n. 9 650.944, de 15-7-64
Temo n.9 650.950, de 15-7-64
ecelagem Deonidia Ltda.
• outros fins industriai& elevadora, má5. P.. Seleção e Planejamento S. A. Tecnova Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo
quinas desetnpalhadoraa, descascadoras,
São Paulo
São Paulo
assacadores. brunidoras, classificadoras.
ventiladoras, moinhos para areais,
TICE LMEN '
máquinas weadoras. trituradoras. pulTEQNOVii. .
I TM! tíasi 1 ei ra
verizadoras. fremo, polinizes. Cancha*.
Inde Draalieira
tesouras ma:ticos, tupis& máquinas de
Nóme come 'cia!
•••n••••••••n••••
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
Classe 50
Classe 21
Termo n.° 650.938, de 15-7-64
exaustores para forjas, bombas centriImpressos
Para distinguir: Veiculas e suas parta"
Farmácia
"Drogavip"
Limitada
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Termo n.° 650.945, de 15-7-64-- Integrantes: Aroa para bibicletas, autOe
São Paulo
M an Para todos os fins. Metes, calmóvei., auto-caminhões, aviões, anão&
Alexandre Ca1itnanis
deiras e turbinas, injetores para cal.
tecedores, alavancas de climbio, braças,
&Iras. válvulas e transportadora au•
São Paulo
breques, braços para veiculo& blcickta
tomáticos de alta e baixa pressão,
tas, carrinhos de maca e carretas, caiado
prensas hidráulicas, martelos mecinicos
nAIZUL.1.5
K.11.
nho
n e te‘ carros ambulante*, caminhem
e máquinas amadoras, máquinas oPera
carros, tratores, carros-berços, carros.
Classe 3
-trizes.oavOucdrpsi24
Classe
tanques, carros-Irrigndores, carros, cal*
nar ferro, aço e bronze, máquinas para Substancia químicas. produtis e preFlámulas
roças, carocerias, cha gais, chapas dtn•
usados na medicina
Indústrias de tecidos. teares, urdideira, parados paraouserem
na farmácia
calares oara veiculo*, cebos de veiculo"
encanatórias, espuladeires, torcedelas,
Termo n.° 650.946, de 15-7-64
corrediços, para veiculo*, direção, &alio
madeiras, rolos e roleta, brunidores
,Anappi
Comércio
e
Representações
Termo n.9 650.939. de 15-7-64
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
para cereais, máquinas para fabricar "Cobramara"
Ltda.
— Companhia Brasileira
vedores para passageiros e para anila
papel, má quinas de impressão. &riamos
São
Paulo
de Madeiras Raras
engates para carros, °broa de direção.,
e receptáculos
•
São Paulo
freios, fronteiras para veiculo", guidão
Termo n. • 650.934, de 15-7-64
locomotivas,
lanchas, motociclos, molatio
ÂNAPPI
OB
Sociedade Comercial Toyoda Tauaho
mandcieras, monacargas, moto furgões,
Indo a3rasileira
fterfeirà.
manivelas. navios. 6n1bus, para-choques,
cio Brasil Ltda.
Classe 40
Classe 35
para-lamas, para-brisas, pedala. antes&
PnvIr
etc
Móveis, colchões,
Couros e peles preparadas ou não, ca- rodas para bicicletas, ralos para Wel"'
murças, couros, vaquetas, pelicas e ar- tas, reboques, radiadores para veiculai,
Termo n.° 650.941, de 15-7-64
TOYODA T$11iSliti
tefatos dos mesmos: Almofadas de cou- rodas para veiculob selins, tridclee,
Rosenthal Chaves Campos
Ind. .braslieira
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas rantes para velculos vagões, veloespad
São Paulo
chicotes de couro, carneiras, capas para da, varetas de controle do afogador 11
álbuns e para. livros, embalagens de acelerador. tróleis. troleibus, vareta de
couro, estojos guarnições de couro para
carros. toletes para elizrOa
, Para distingue. Máquinas e partes de
automóveis, guarnições para porta-biomáquinas para toaos os fins industriais:
Classe 5
Termo n. 9 650.951, de 15-744
co, malas, maletas, porta-notas, portafugas. rotativas. de deslocamento e a
Aço em bruto, liça preparado. aço chaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras
11/44chlúrgica Gato Ltda.
Máquinas de rosquear: serras mediai- doce,
aço para tipos. aço fundido, aço
São Paulo
ars, motores elétricos. alternadores, fer- pardaknente trabalhado. aço •pálioó aço de couro, rédeas, selins, sacos para riaramentas e placas para torno& gera- refinado, bronze, bronze em bruto ou gera, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
CgC•
dores plainas, máquinas de furar e cen- parcialmente trabalhado, bronze de
Ind.
..rasilel rd
trar. tornos . rneanicos, prensas mediat- manganês, bronze em pó. bronze em
Têm° n. 9 650.947. de 15-7-64
as, máquinas amassadelras, misturado. barra, em fio, chumbo em bruto ou
Auto Borrachas "Iris" Ltda.
ria adaptados na construção e conser- pardalmente preparado. cimento meClasse 5
`41 ão Paulg
Açci ar bruto, aço preparado, aço dote,
vação de estradas, mineração, corte de ditem cobalto, bruto ou parcialmente
aço para tipos, aço fundido. IRO paat
madeiia, movimento de terra, carretos trabalhado, couraças, estanho buuto ou
e outros fins industriais, elevadora. má- parcialmente trabalhado. ferro em bruto.
ciai:neste trabalhado, aço polida ao
Ind. oraalletra
quinas desempalhadoras, descascador**, em barra, ferro manganês. ferro velho,
aço de vergalhem, oitavados, aço exara
Classe 50
doce fundida. aço laminado, aço niquele
ventiladoras. moinhos _para cereais, gusa em bruto ou parcialmente trabaImpressos
aço polido, aço em chapas e em latas,.
máquinas secadoras, trituradoras, pul- lhado. •Uta temperado, gusa maleável. —
Termo n. 9 650.948, de 154-64
ligai de aço ligas de alumiado, med.
verizadoras, fretais. politrizes. &anchas, láminaa de metal, lata em fólha. latão
tesouras mecanicas. triplas. máquinas de em fõlha, latão em chapas, latão em Indústria de Calçados Laliadessa Ltda. gamas de meteis, metal aatifricello na.
São Paulo
thoinio, metal beint, bronze em ver'
abrir chavetas. marteletes, ventiladores. vergalhões. ligas metálicas, limalha&
manganês. metais tilo trabaferro. chapas de zinco, chapar esta*
exaustores para forjas. bombas matei- magnésio.
Sek4.17ESPf
lhados
ou
parcialmente
trabalhados,
mealiadas, chapas pretaa, metais para chtt*
pistão para todos os fina, arietes, calrasi_eira
em massa. metais estampadoL
deiras e turbinas, injetores para cal- taismetais
•meeiras,
chumbos em. bruto, em berras,
vara solda. niquel.- zinco
Classe 36
em Instiles • em lençol. ligas de chuatd
deiras. válvulas • &importadores auCalçad as
bo. ookre em barra. em dispas e em
tomáticos de alta e balsa pressão
Termo n.° 650.942, de 15-7-64
What ferro, sapelbo. ferro Manha,
prensas hidráulicas, martelos rnecanicos Metalúrgica Pegro Indústria e ComérTermo n.° 650.949, de 15 7-64
• máquinas Madorna, máquinas operacio Ltda,
Metalúrgica Avante Indústria e Comer ma Mita ou aio estanho ma 1611aa em
verguilhase em papel lanalaado1 ligas
trizes. rotativas ou cortadoras para unSão Paulo
cio Ltda
de estanho. ferro a carbono ferro es
ira ferro, aço e bronze, máquinas para •
Sáo P?ulo
Indústria, de tecidos: teares. urdideiras,
NIRO
barra*, chapem em vergalham e em 14.
Ind. raellara4
encanatórias. apuladeiras. torcedeiras.
ilhas. furo beadldo em bruto e em ehno
•Ind. •zrasileir$
Casse 5
madeiras, rolos e mictes. brunidores
ldvarizadar ou ato, furo gaza,
r:ro laminado, deu de ferro, ferro
Classe ')
para cereais, máquinas para fabricar Aço em bruxo. aço preparado,
papel e maquinas para subricar papel e doce. aço para tipos, aço fundido, age AÇO tM bruto, aço preparaJO, aço magano. ferro . maleável, 11140 ie
aikpleat de impremão diurnos e parcialmente trabalhado aço pálio, aço doce, aço para tipos, aço fundido. aço glasoiree. bem ors alo. metal peta bem
receptáculo. refinado, brame bronze em bruto ou parda/mente trabalhado, aço páls, aço dição de gp
ae. fatio, lati... Rani

zona* LTDA

DROZAVIP

•

1.11aitlià

42.30 Cluinta_felra 19
ligas Se
matais metais ma barras, em Chim&
em Mas e em masa& metais Iorjadea.
metida estampados, *Nucl. solda com" molibdeaca tina/ g eada taco. ida-

sã chapai, em verga:Uca.

, laa (arrugado liso. em cansas *Ia
Mlhueliguiaco

Tareio n.° 650.952, de 15-7-64
Coteninga S. A. — Tecidos
São Paulo

breques, braços para veiculos....birldietas, carrinhos de anão a carretas, cama
nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carros-irrigadores. carros, carroças. carocerias, chaaais, chapas circulares para veículos, cabos de Veiculo,
carrinhos para máquinas de escreve:
corrediços, para velculos, direç go, desh.
gadeiras, estribo., escadas talantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculoa, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
motocicletas, motocargaa, moto furgões
Tarrio a.° 650.958, de 15-7-64
manivelas, navios, ónibus, para-choques.
ilsé Gutierrez Ribas
para-lamas, para-brisas, pedais, pantõea.
São Paulo
.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques,. radiadores para veiculai
RE"
-.17pERAD0,_
rodas para veículos. selins, tricicles, tiRI13,42
04,
rantes para veículos vagões. velompedes, vararas de controle do afogados e
acelerador, tróleis. troleibus, varam de
Classe 6
carros, toletes para carros
Concertos e recuperação de 'trans 4e
funileiros
Termo n. o 650.964. de 15-7-64
Na y; Clean Ltda.
Térmo n.' 650.959, de 15-7-64
São Paulo
Modas "Payler" Ltda.
São Paulo

jparelahnente preparado. cimento me,
I tálico, cobalto, bruto ou parciaknente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa 'temperado: gusa maleável,
lâminas de metal, lata em 1/ilha, latão
em fOlha, latão em chapas. latão eia
vergalhões, ligas metálicas, amalhas.
magnésio, manganas. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados,
Metais para solda, niquel. zinco

Itad.3ralk
Classe 23

• arab ina soppaL :amargara) aind
tilos para • onfecções em geral, para

peçarias e para artigos de cama e
¡rasar Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
lama, casemiras, fazendas e tecidos de
em peças, luta, ienes`, linho, nadou.
:accapaco, percaline, rami, rayon. seda
tural, tecidos plásticos, tecidos Ira1 reseabilizaates e tecidos de pano couro
e vestidos
• !nano a.• 650.953, de 15-741
Lanches ICing of Dog Ltda.
São Paulo

ígnguiVira.
Casa:se 50
Itztpressos
Tartno rt. • 650.954. de 15-7-64
*Chiaroni" Automóveis Ta
Paulo
WILVIONT
a na. .Dras2.1elrai
Cause 21
ti tonáveis

Fill&li

ttai-Braftlearl
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuános
e roapas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas. anáguas. blusas.
,botas, botinas, blusões, boinas. baba/douros, -boliés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinaçées, carpinhos, calças,
ale senhoras e de crianças, calções, calças,- camisas, ,camisolas. camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
mias, casacos, chinelos, dominas, acharpez, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de lingerie. la quetas. 'aqui&
luvas, ligas, lenços, manta" meias,
maiôs, mantas, mandrião, mazdhas. paletós, palas, penhaar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, qukaonos, regalos,

INNEffie.

•,-.!a ti.° 650.955, de lç 7-64

kaanac.a São Lucas Ltd3.
rgão Paulo

ap Luc4

nd, Bram 1. eira
Cia;se 50
Laçamos

robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,

sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacics,
talar, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo a.° 650.961, de 15-7-64
Laboratório Técnico de Eletrônica
V. II, P. Ltda,
São Paulo

Valiir
.urasileírai

Teimo rta 650.956, de 15-7-61

indústria e Comércio de Grampo.

Yamareoto Ltda.
/ião Paulo

rinlifIfías
•

Novembro ass

t'eçais lit)

Cia :sie 48
C.-ainpos pdra cabeia

;`-o''-t3C1r.e.33011'

Tãrmo' si.° 650.962, de 15-7.64
Auto Motorpool Ltd,
São Paulo
1.(111nr
jUteili‘gs

Treno q.IP 650.963, de 15-7-64
Guariba Auto Peças Ltda.

Cuspi —

' Ind. Brasileira

Classe 5
Aça, e:: , bruir,, aço preparado, aço
poce. aço para tipos. aço fundido, aço
parcialmente 4:aliMittio. aço pálio, aço
tefinaao. bronze. bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
anariganés. bronze em as& bronze em
barra, em fio chumbo em bruto ou

Termo n.° 650.965' de 15-7-64
Bela Nyarad'y •
São Paulo

MD'
-•
brasiir.i.ra
Classe 8
Baterias, barômetros, bobinas condensadores, chaves elétricas, chavea automáticas, comutadores, cabos e condutores, cabos e coa
rei elétricos, chaves de tomadas colimadores, diais, aparelhos de munomunicaç go, mostradores. manómetros,
refletores, valvulas, voltimetros e' velas
elétricas
Termo n.o 650.96, as 15-7-64

Naos Dimitrios Kaldis
São Paulo

RIU
IFECÇVZ•3:
X

$31131

Classe 21
•
Para distinguir: Velculos e suas partes
integrantes: Aroa para bibicletas, automóveis. auto-caminha" aviões, amortecedores, alavancas de lambia, braços.

mear e cultivar, da desbanar. para aleitar, maquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras—ordenada
res mecânicos. raladores -enf.:111k" rolos compressores para a agricultura.
sachadeiras, semeadeiras. *cadeiras,
secadores de terra, tosadores de grama, tratares agriOolas, válvulas para
máquinas agrícolas
Taram na 650 .96! . de 13.7-64
Irmãos Sarilio 7 Cia Laia
São Piulo

ialosnsulo
CIAd

.

Nome cumercial
Tarrno n.° 650.971 de 15-7 64
Bar e Lanches "707" Ltda.
São P.:tilo

2,

o

Classe aa
Serviços de refeições e lanches prontos
Tertno n.* 650.972, de 15.7-64
Administração de Bana "São Sebastião"
Ltda

Classe %
Impressas

São Paulo

Térnio
650.974 de 15-7-64
eainafer Comércio de Materais Pari

Mary-ose ModasR Ltda.

Intl'ir
ranei rn
Classe 50
Impressos

Trmo

.

650.96ê9, de 15-7-64
Dr. Yvan Kelle.
São Paulo

GUTBROD MO Mala
Induetri a Brasileira.

ratT

cortar árvores, para espalhar para capinar, maquinas combinadas para se-

Tarmo it° 650.967, de 15-7-64

Sgo Paulo

!Mt 15ras1leira

tura, batedeiras para cereais, bomba*
paar adubar, ceifadeiraa, carpideira*,
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmaga.
cenas para a agricultura, escarrificala
res, -enchovadeiras, facas para !água.
nas agricolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas insetiriaas,
quinai; vaporizadoras. máquina s ' de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar. raotochara
:uns, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
torquir, de triturar, de esfarelar, terra,
rara irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adunar, para
agitar e espalhar palha, para colameigodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agrkolaa de

passusTIXO

Classe 3tS
Confecções

Classe 8
Consertos de aparelhos ektrOulcos

Classe 21
•
- trio n • • 650.957. de 15-7.64
Comércio de automóveis e peças e
tu Industrial e. Comercial Ltda. acessórios para automóveis em geral

Paulo

Cia. sse 2

Desinfetantes

lyt"

Clame 7
Máquinas e utenagios para Berma asados excludvamente na a gricultura e

Construções Ltda
São Paulo

-GINAFER",
"411. BRASILEIRA
Classe 16

Para d.stinguir: Materiais para conserue decorações: Argamassas, argila
areia. azulelos batentes. balaustres. blo-

<ma de cimento, blocos ara pavimenta.
ção, calhas cimento, cal. cré. chapas
Isolantes. caibros, caixilhos, colunas.
chapas para coberturas caixas dagua.
caixas para cobertuas, caixas agua.
caixas .de descarga para etbusa. edificações remoldadas. estuqeu. ~a de
base adaittaa ,estacas, esquadrias menturas metálicas para constraçées, lame-

horticultura a saber: arados, abridores
de sukos, aduhadeiras. ancinho. me..
cénicos e mapilhadores ccenhinador.' las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
Stango lages, lagentas. material to.
arrancatloree =clinico' para .a

tlirrte-feira 19
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tante contra frio e calor. manilhas, DM& cereais, cominho, creme de leite, cremes latadas, sorvetes, sucos de tomates e tfe
tas par revestimentos de paredes, asa" alimentícios croquetes, compotas, can- frutas; torradas, tapioca. Ulularas, talha.
d?irast para construções. mosaicos, via- gica, coalhada, castanha, cebola, condi- rim, tremoços, tortas, tortat para alidutos de base asfalte° produtos para mentos para alimentos, colorantes,
menta de animais e aves torrões,
t 'mar impermeabilizantes as argamaa. chouriços, dendê, doces, doces de frutoucinho e vinagrs
tas de cimento e cal, hidráulica, padre- tas, espinafre, essências alimentares, emTérmo
n.9 650.932, de 15.7-64
. c.a°. produtos betuminosos, impera" padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- Comércio e Representações "Klu-Shil"
mate,
farinhas
alimentícias,
favas,
fébilizances, liquido& ou sob outras formas
Ltda.
para revestimentos e outros como nas culas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
São Paulo
figos,
frios,
frutas
secas
naturais
e
crisconstruçõea, pers.anas, placas para pavimentação, peças ornamentais de ci- talizadas; gricose, goma de mascar, gormento ou gesso para tetos, e paredes, duras, granulas, grão de bico, gelatina,
KIX;4FrU\
papel para forrar casas, iliaSSU and- goiabada, geléias, herva doce. berra
Ind..
Brasileira
ruidos para uso nas construções, par- mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite
condensado, leite ena p6, legumes em
Classe
36
quçtas portas, portões, pisos, soleiras conserva, lentilhas, kngiiiça, louro, maspara portas, tijolos, tubos de concreto sa* alimentidas, mariscos, manteiga, Para d5stinguir: Calçados, de tOdas as
espécies para homens, senhoras e
telha, tacos, tubos de ventilação, tan- margarina, marmelada, macarrão, m a
s
crianças
que e vitrt5
de tomate, mel a anelado, mate, mas--sa
Tênxo
n.•
6984,
de 15-7-64
sas para mingaus, molhos, moluscos.
Têm) n.° 650.975. de 15-7-64
Paraná Sociedade Agrícola
Raiai
mostarda,
mortadela,
nós
moscada,
noRoForto Gomes de Oliveira
Ltda.
zes: óleos comestiveis, ostras, —avas,
São Paulo
Paraná
pães. plaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, picldes, peixes, presuntos, patês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins:
411
queijos, rações balanceadas para aniInd.
mais„
requeijões,
sal,
sagu,
sardinhas,
IND. BRASILEIRA
sanduiclies, salsichas, salames, sopas enClasse 50
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de O timtee da sociedade a ser aplicado
Classe 2
frutas:
torradas,
tapioca,
tâmaras,
talha.
Desinfetantes e desodorizantes para
em papeis de correspotalêncla e
rim, tremoços, tortas, tortas para aliambientes
contabilidade
mento de animais e aves, torrões,
Taram n. 650.976, de 15-7-64
armo
n.°
650.985, de 15-7-64
toucinho e vinagre
Auto Pt5sto Centauro Ltda,
Recuperadora de Pneus João Boemer
Tarmo n.9 650.980, de 15-7-64
,
Ltda
São Paulo
• Ivo Estefanato

"POLIGIENE°

São Paulo

"CENTAURO
IND. BRASILEIRA

ALIANR! . [Ind. ra
-

'Classe 47
Classe 1
Óleos de qualquer espécie para num!.
nação. acturcimento e lubrificação. Pe. Para distinguir: Substancias e aradatr6lea refinado, semi-refinado e dia tos químicos destinados ao tratamento e
refinado, com ou sem a mistura de embelezamento de pisos e assoalhas
óleos minerais,, animais ou vegetais,
Térmo a.° 650.981 de 15-7.64
para a iluminação aquecimento. Itsbri- Super Mercado "Ping-Pong" Lês.
tiescao ou combustão, e graxas. ProSão Paulo
dutos e óleos conibustiveis proveni-

entes de petróleo
Tèrrno n. 9 650.977. de 15-7.64
Celoprint Embalagens Ltds..
São Paulo

/ GELOPRINT
'Ind. Brasileira
classe 50

Einba'agens celofane
Téno n.° 650.978, de 15-7-64
Casa de Carnes Flor de Vila Mazzel
Ltda.
São Paulo
faJOR
viLát

Brasileii.

Classe 41
Carne fresca de vaca, porco carneiro,
cabrito, aves, etc.
Té:mo n.9 650.979. de 15-7-64
Super Mercado "Ping-Pong" Ltda.
São Paulo

'Ita. Braslleira
Classe 41
Alcachofras, aletria; alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar 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,
etn pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,

.

essências alimentares, empadas, ervilhas,
enxovas, extrato de tomate, larinhas alimentícias, Savas, fécula, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, fruta'
sacas e naturais, cristalizadas, glicose,
goma . de mascar, lagosta, gorduras, granulos, erva doce, erva mate, hortaliças, linguas, leite conaensado e em pó,
legumes em -conserva, lentilhas. linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos.
manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel, melado,
mate, massas para mii:gaus, molhos, moluscos. mostarda, mortadela, noz-moscada, nozes, paios, óleos comestiveis, os.
traz, ovas, pães, pralllis, pimenta, pós
para pudim, picles, peixes, presuntos,
patês e petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins, queijos, rações balanceadas para
animais, requeijões, sal, siga, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, suco de tomate e de
frutas, torradas, tapioca, támaras, tal.
lharim, tremoços, tortas, tortas para alfmento de animais e aves, torrões, totts
cinhos e vinagre
Tartao n.° 650.988. dç 15 7 64
Madeiras Souza Ltda.
Guanabara

Macieiras
Souza Ltdã:

30X0 Boráln
Brasi eit-a

I nd.

Classe 39
Pneu.,
Termo n.9 650.986 de 15-7-64
Churrascaria Toque . Club Ltda.
Paraná

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Têteno n. 9 650.9
1 7 64
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo
sioRRosnia
pp t Ser

C1,153
brasileira

Classe 41
Refeições
tTNO—PONG 'RDA
Térmo a.* 650.98: de 15-7-64
"Cadone" — Indústria de Armações de
Óculos Ltda.
Classe 41
São Paulo
Alcacnorras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos paar animais, with,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
dLDORFLEX
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeiid. Brasileira
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
café em pó e em grio, camarão, canela.
Classe .8
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, Binacuicis, lentes, armações para óculos.
lunetas e mon6culos
cereais, cominho, creme de leite, cremes
(+Mentidos croquetes, compotas, canTèrmo n.9 650.989. de 154-64
Oca, coalimda, castanha, cebola. condiMentos para alimentos, calorentas, Indústrias de Chocolate Lacta a, A.
Silo Paulo
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, mamas, extrato de toPRORRUA00)
mate, :farinhas alimentícias, favas, fé
caí," flocos, farelo, fermentos, feijgc.
figos, frios, frutas sacas naturais e crisspusrez4 sms.usal
talizadas; gricoae, goma de mascar, gorduras, gránulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
Casse 41
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite Para castinguir alcachofras,
aletria, alho,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- aspargos, açucar, alimentos para anisas alimentícias, mariscos, manteiga, mais, ~Ido, amendoim, ameixas, amênmargarina, marmelada, macarrão, mas- doas, araruta, arroz, atum, aveia, avesa de tomate, mel e melado, mate, mas. lãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau,
las para mingaus, molhos, moluscos, batatas, balas, biscoitos, bombons, bolamostarda, mortadela, nós moscada, ao. chas, baunilha, café em pó e em grão,
xis; óleos comestíveis, ostras, ovas, camarão, canela em pau e em pó, cacau,
pães.. piaos, prfinés, pimenta, pós para carnes, chã, cara:nelas, chocolates, coa.
'sadias, pickles, peixes, presuntos, pa- feitos cravo, cereais, creme de leite,
tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins: cremes alimenticios. compotas, cangica,
que:jos, rações balanceadas para ani- coalhadas, castanhas, cebola, condimenmais, requeijões, sal, sagu, sardinhas tos para alimentos, colorantes, couriços
sandulches, salsichas. ..salames, sopas en. dendê, doces, doces de frutas, espinafre,

SUPER MERCAI() -

MAVIZA MASILAG

•

sse 41
Para distinguir: Baias, caramelos. bombons, pralinés, chocolates, cacau torrões, pastilhas, geléias. confeitos, frutas em contarva, em calda em massa e
cristalizadas
#

Têtatá a.° 650.991. de Li 7-64
Indústrias de Chocolate Lacta G. A.
Silo Paulo
OPRORROOAÇA0

ROSE
MAM)
i

MCM MEL
IDLOTJIA

saisizEIRA

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos„
açúcar, alimentos paar animais, unida.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei»
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, .
tara es" pó e em grão, camarão, canela,
em pau .e em pó. cacau, camas. chá..
caramelos. chocolates, confeitos, cravo. , 1
cereais. cominho. creme de leite. cremes
.1
ai/mentiria, croq uetes comootas.
coalhada, castanha, cebola, conSI.
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Têm° n.° 650.994. de 15-744
mentos para alimentos, colocantes,
João Lidara Ruis
chouriços. dendê, doces, doces de fruSão Paulo
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to.
mater' farinhas alimentidas. favas,
R01120440
calas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos. frios, frutas secas naturais e ais5. OLIM PICA
talizadas; gricose. gana de mascar. gor~o ~c.. mon
duras. gral:aios. grão de bico, geladas,
•
goiabada. geléias, herva doce. herva
•
eA • =
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
• A
Condensado. leite, em pó legumes em
A•
A
conserva, lentilhas., linguiça, louro, mas
= •
S•
saa. alimenticias, mariscos, manteiga,
----• —••'CHITA
CHITA , a,
•
margarina, marmelada, macarrão, masIíIílII
f
sa de tomate, mel e melado, mate, mastas para mingaus, molhos. moluicos,
arear• • • • or••••••••••
mostarda, mortadela, nós moscada. 110.
1!i&
Ui; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pies. piaos, prlinas, pimenta. pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, paClasse 41-•
Para distinguir: Balas
tês. petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins,
queijos, rações balanceadas para aniTermo a. • 650.996 de 15.7-64
mais, requeljaes. sal." sagu, sardinhas,
sanduíches, salsichas, salames, sopas en- Empresa Promotora de Negócios Proneg
S/C Ltda.
latadas, sorvetes, sucos de mates e de
Sio Paulo
frutas; torradas, tapioca, rimaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alsmento de animais e aves. torraea,
toucinho e vinagre

l l IO

Novembro de 1'964

objetivas fotográficas, objetivas ocula- saias, casacos, chinelos, dominós, adue..
res, óculos; óculos de alcance; ,ocilógra- Res, fantasias, fardas para militares, co.
fos; oftalmoscópios; oftalmamzUos; op- levais, fraldas, galochas, gravatas, gortem:atros; pés para cantaras fotográficas; periscópios; piroscópios; planimetros; planómetros; pluvametros, potenciametros; polarimetrom quadrantes astronómicos; quadrantes polares; quadrantes maritimos; quadrantes solares;
quadrantes verticais; refractOmetros; réguas corrediças; réguas graduadas; régen métricas; réguas de cálculo; sacarimetrom sextantes; teodolitos; telescópios; telescópios de inversão; telêmetros; termostatos; termômetros
- Termo a.° 65).997. de 15-7-64
Lambretta do Brasil S. A. Indagadas
Mecanicas
São Paulo

PRORROGA00 .

ME11102
itintO
PARA T010 O MOIO
Classes: 6 e 21
Frase

PRONEG

Te:mo n. 650.992. de 15-7-64
O. F. Vasconcellos S. A. Optica e
Mecanica de Afta Precisão
São Paulo

ros; jogos de angarie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
mias, mantas, mandrião, mantlhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
ptugas, ponches, polainas. pijamas, pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
meteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Termo n.• 650.995, de 15-744
São Paulo Futebol • Cluhe •

São. Paulo

Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixa
chicotes de couro, canseiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro pare
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valiaes

Termo n.° 651.001, de 15-7-64
Instituto Pinheiros, Produtos Terapiaticos S. A.
São Pado
éacitaosação

PRORROGAÇÁO

'PRORROGAÇÃO

9•%.

40(..
;

$F RIA

/ 0 CLUBE MAIS QUERIDO DA (canil*
32
Almanaques, anuários, álbuns -mrinessos, cartazes, catálogos, jornais nacioCiasses: 33, 41, 42, 43 e 49
nais e estrangeiros, publicações impresFrase
Propaganda
em
rádio.
sas, revista.
televisão. jornais, programas radiofôniTérmon, 650.999. de 15-744
cos, peças teatral; e cnematográficas Fábrica de Cigarros Flórida S. A.
e revistas impressas
São Paulo

'

Termo n.• 650.995, e.e 15-7-64
Indústrias Plásticas e Metro Mecanica
Panam Ltda.

, \.v
ESW‘
"
r\

PRORROGAÇÃO

São P..ulo

,\%fir?qo

e-

'

Classe 14
Para distinguir: Lentes

•

Ig1711170 PINHIDOS.PR0DU33
- UROINITICOS
SIO ,pjuso •
11848312 tad
Zsztrarar4

•

PassROGAÇA0

-

LISO-CILIM

CC

Termo n.• 650.993, de 15-7-64
S. A. Inca Indústria Nacional de
Couros e Afins

Classe 3
Para aumnguir uma preparação firmam
cêtrtica, indicada ao tratameuto dag
infecções
Termo a.' 651.003, de 15-7-64
Rocco R. 1. Alain
Rio Grande do Sul
PRORROGAOLO
, -C H A.M P3
Incliastri a Brasileira

São Paulo

pRosuweaçÂo
Classe 47
Classe 44 Para distinguir: , Cigarros
Classe

Para distinguir: Aerômetros, anem6metrcd; aparelhos para analisar alimentos;
aparelhos elétro-técnicos. físicos, fotográficos, geodésicos, Isotérmicos. micrométr(com aparelhos oronizadores: Ws"

• I NCA
1151/3717.11 1111413ILEIRe
Classe 35

Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos: Almofadas de coa-Com arreios, bolsas, carteiras, caixas
Chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
touro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portar
chaves, porta-niquela, pastas, pulseiras

de couro, rédeas, salina, amos pára viagere, sacolas, salto', soles e solados,
tirantes para anelos e -valses

relros de projeção: aparelhos retificadores de energia elétrica; aparelhos para
revelação; aparelhos de contraia; aper.

Têteica as. 651.000 e 651.001. de
15-7-64

Companhia Calçado Clark
São Paulo

para a iluminação, aquecimento, lubri
Unção ou comhustao, e graxas. Pra
dutos e óleos combustíveis provent
entes de petróleo

ti2.1k

tennetros; cinematógrafos; cromatoscóp:os; cámaras fotográficas; coloimetrom
barómetros; binóculos; bússolas; diafragmas fatogrártcos; estéreo-comparaClasse 36
dores estereoscópplom fotómetros, len- Para distinguir: Artigos de vestuários
tes; lentes de contato; luMmetros: lupas, e roupas feitas em geral: Agasalhos.

metranomos; medidores quilmnêtricos;
medidores totalizadores; medidores dágizes medidores de gasolina; medidores
de emendas; medidora, de eletricidade;
amadores de fator potência; medidores
de proftmdidadm medidores de rotação:
mediares de tempo; medidores de watts
hm' , microscópios; microspectosc6pioe;
monómios; nivela, nivele de mercar:o;

dkos de qualquer aspécie para [fanal
nação, aquecimento e lubrificação. Pre
trato refinado, semi-refinado e não,
refinado, com ou sem a mistura
fdeos minerais., animais ou vegetais

aventais, alparcatas. anáguas, blusas,'
botas, botinas, blusões, boinas, baba- I
douras. bonés, capacetes, cartolas. cara- ,
puçam emaçam coletem capam chalesá
caehecols, calçados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, carpinhos, carcel,

Termo, 11.0 651.004. de 15-744

Anderson, Clayton & Co,, s. A. —
Indústria e Comércio
São Paulo

• PRORROGA0-0
ADCLAY
indústria Brasileira

Classe 4
de senhoras e de crianças, calções, cal- Para distinguir: Argila em pó abato
ças. camisas, camisolas, camisetas. vente, parcialmente preparada, para aa
cuecas, ceroulas, colarinhos, cuelroM
osso preparações mamicas
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arroz, atum, avela. avelã; azeita. asai- cobertos cora chocolates, frutas dicas.
Térmo n.• 651.005, de 15444
passadas • cristalizada; geléia; goma
Ande" Clayton 8 Co.. 6. A. aio taras, banha. bacalhau, batatas. balas, de mascar, praline), pastilhas riu:apua;
biscoitos, bombons bolachas. baunilha,
Indústria e Gitnérdo

•

1964
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Termo a° 651.014. de 15-744
Arsunificio Vidal S. A.
São Paulo

café em pó e em gra*, camarão, canela. pirulitos, pudins, panetones, pipócas.
sorvetes, torreies e tonadas
em pau e em pó, cacau, carnes, diL
PRORROGAÇÃO
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
Tétnio a.° 651,013, de 15-7-64
cereais. condida>, creme de leite, cremes
'PRORROGA00
alimentidos croquetes, compotas. can- Estabelecimento Gráfico flignardi S. A.
São Paulo
gica. coalhada, castanha, cebola. condiVILCLA/
mentos para alimentos, colorante;
Didustria Braalloite chouriços. dendê, doce; doces de fria
tas, espinafre. essências alimentares, em•
%RÕOROGAÇIO
Sie
pada; ~lhas, enzovas, extrato de toPara distinguir: Argila an pó absor- mate, fariphas alimentícias. favas, fénate, parcialmage preparada, para uso culas; flocos, farelo, fermentos, leilão.
naso preearaçõee quimicas
figos. frios, frutas secas naturais e ala
eu anzoladas, mariscos. manteiga.
Termo a.' 651.006. de -15-7-64.
talizadas: gricose, goma de mascar, gorIndústria Brekin Dower Ltda.'
mate. hortaliças. lagostas, linguais. late
São Paulo
condensado, leite em pó, legumes em
INDUSTRIA BRASILEIRA
conserva, lentilhas, linguiça, buro, mas.
marg arina. marmelada. =tardo, mas
p 5
duras, grânulos, grão de bico. gelatina
,PRORROGA00
e II
'
,gniabada,
geléias,
herva
doce,
herva
webaseaeteirfeatti Para distingam ferragens e ferramentas:
VOBLISOR. aa de tomate, mel e ambulo, mate, mas. • eamaia
1Clam
Alicates, alavancas, arruelas. arrebites.lnduetria-Brasilaira sai para mingaus. molhos, moluscos.
argolas, aldrava; armações de metal
mostarda, mortadela, do moscada, na
abridores de latas. arame, aparelhos de
Classe 38
zea, óleos comestíveis. ostras. • ovas.
chá
e café, assadeiras. açucareiros, apaClasse 47
•
piam. Panes. Pimenta. Pós Para Aros para guardanapo. de papel relhos para lavatórios, arandelas. ares
Cibos de qualquer espécie para Ilumi- pães.
pudins, pickles, peixes., presuntos, pa- aglutinados, álbuns (em branca). abam tas. aros. alrao!adarises, amoladores
nação, aquecimento e lubrificação. Pe- tês. petit-pois patilhas. pizzas, pudins: para retratos e autógrafos. balões (extróleo refinado, semi-refinado e não- queijo; rações balanceadas para ani- ceto para brinquedos), blocos para amoladores de ferramenta; alças pare
refinado, com ou sem a mistura de mas, requeijões, m/ saga sardinhas. correspondência, blocos para cálculos. ancinhos, brocas, bigornas. baixelas,
óleos minerais,, animais ou Vegetais, sanduiches, salsichas, salame:, sopas en- blocos para anotações. bobinas. boxina bandejas. bacias bombonieres baldes
borboletas bateria; bases de metal. brapara a iltuninaçlb, aquecimento, lubri- latadas, sorvetes, sucos de tomates e da ras não impressas. cadernos de escre- çadeiras.
bufes, bisagra. buchas, bainha
ficação ou combustão, e graxas. Pro- frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha. ver, capas para documento; carteiras.
facas baterias de cosinha. colhedutos • 6leoa combuativeia proveni- rim, tremoços, tortas, tortas para ali- papel ou papel:ia cápsulas de papel. para
de pedreiros. cadeados. correntes cabientes de petróleo
caixas de papelão. cadernetas. cader- des.
mento de animais e aves, torrões,
chaves de parafusos. conexões para
nos, caixas de cartão. caixas para pe. encanamento; caixas de metal para
toucinho e vinagre
nano a* 651.007, de 15-7-64
pelaria cartões de visitai, cartões co' portões, colunas. 'canos, chaves de fenClasse 42
Indústria Brada Dower Ltda.
cartões índices. contei". car- da. chaves tugiasas, cabeções. canecas.
Aguardente, anis, aperitivos, bagaceiras. merdias.
talán, cadernos de papel raelimetrado copos, cachepots. centro de mesa, coSilo Paulo
batidas, brandy, bater. cachaça. cerva • em branco para desenha cadernos
Ia& cidra, conhaque: extrato de malte escolares, cartões em branco. cartuchos quete/eiras caixas para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçara
fermentada . !erma genebra geogibirra. de cartolina, chapas planogrificas
PRORROGA&
gin, gingar; kirsch, kummel: licore* dernoe de lembrança; carretéis de pa- las, chaleira; cafeteiras, condias, coa.
dores, cuscuzeiros, cabides de amua
DOBLIN
amarsquinhos; neetart Pinauna. Dem" peai°, envelopes. enveaucroz para cha- cabo;
caixas de ferro. cruzetas, curvas
che
g
a
rum;
suco
de
frutas
com
Ecoai:
papel.
encadernação
de
papei
rutos
de
inaustria Brasileira
cantoneiras chaveiros, canivetes, chave.
vinhos, vodka e whiska
ou papelão, etiquetas, falhas Indicia veias, cremou; cadinhos. mtvos. dasffilhaa de calulose, guardanapos, livrai fradores cassineta. caboz, chaves. daTênno a.* 651.011, de 15-7-64
Casse 47
aio impressos. livros fiscaM, livros de va para porcas circulares, chaves toa
Indústrias
de
Chocolate
Lacta
S.
A.
Oleai da qualquer tapeais para ditaicontabilidade: mata-borrial ornamentai quimétrica. correntes para chaves, colmação, aquedam:ato • lubrificaçao.
•
São Paulo
•
de papel transparente: pratoe papela chetes, chaves para porcas, distintivo;
trato refinado. semi-refinado e *Ia
abo; papeis de estadia e de aluiu dobradiça; descanso pare talheres. pra.
papéis iam impressão. papem em branco LOS +e copos, enxadas esferas. engate;
PRORROGAÇIO
refinado, cose os sais a mistura de
para impressas. papéis fantasia. anos enfeites de metal, estribos, espátula*
&os minerais., ordinais ou vegetal;
KREMLAC
para forrar paredes, apeei almaço Imo estojos de metal para carimba" !MGR
para a iluminaçao, aquecimento, lubra
flana° ou combustão. e graxas. Pro- Indústria Brasileira ou sem pauta. papel crepon, papel de expandidos para tubos estruturas media
seda, papel impermeável papel em bo- liais egairraeleiras, espremedores, ezpudutos e óleos combustíveis proveni.
bina para Impressão, papel encerado, madeiras, formões foices, ferro pare
Classe 43
entes de petróleo
Para distinguir: Aguas gazosas artifi- papel higiénico. papel impermeável catar capas ferrolhos, facas, faceies
Termo a° 651.008. de 15-764
ciais, soda, refrescos, xaropes suco de Pra copiar. papei para desenhos, pe. fechadas,, fruteiras, funis, fôrmas para
Indústrias de Chocolate Lacta S. A. frutas, gazosas e bebidas espumantes pai para embrulho impermeabilizado duces, bolos embadaz e pudim; Unges,
São Paulo
papel para encadernar. pape) para es fivela, furadores, ferramenta: cortantes
sem álcool
cravar, papel para imprimir. papel pa- e perfurantes para marceneiros, fechei
Térreo a." 651.017, de 15-7-64
PRORROGA00
rafina para embrulhos. papei celofane. de metal, ferraduras, forminhas, fitas
Casa
ralchi S. A. Indústrias e
papel 'cehdcae papei de imbo, papel de aço, ganchos,, guanieões de metal
LACTOCÊEM
Comércio
absorvente, papel para embrulhar tia garfo; ganchos para quadros, grampos
Industriai Brasileira
São Paulo
baco. papelão. recipientes de papel ro- para emendas de correia*. grades para
setas. de Papel, rótulos de papel, rolos Fogões e geladeiras, grelhai', galheteiros,
eSORROGAGÃO
Ci...1sse 4 3
de papel traasparente, sacos de papel. g onzos. grossas, garrafas, ilhoses be.
Para . distinguir: Aguas miuerais artifi1111111~1~.~
serpentinas: tubas poetais de cartão, lhos, 'jarros limas, laminas licoreiros
' dais, caldo de cana soda limonada e
latas Ivo, lInuguetas. leiteiras macha.
embates de papei
•guaraná, engarrafado, refrescos de: ladiaba; molas paar pratas, martelos,
Têm° a." 651.015, 'te 15-7-64
ranja, maracuja, caju, tamarindo, gromarretas, matrizes, marmitas, maçanetas,
Indústrias 'de Chocolate Lacta S A. morsas. machetes, mantegueiraa. malho',
selha abacate
'TORCEDOR
São Paulo
navalhas, niples, puas, pá; picareta& •
Termos os. 651.009 e 651.010, de
pregos,
ponteiros, parafusos, porcas, ,.
15-7-64
pratos. porta-géla poseiras. porta-pão .
.4~11•n••••n
Indústrfas de Chocolate LActe S. A.
awtabm; mamem. NnWla& pinada .
PROa0GAÇIO
São Paulo
tea, placas, pregadores, porta-esponjas,
REMLACTA peneiras. pinos, plainas. perfuradeiras
Classe 41
Para d:stinguir: Balas, bombons, Lm- Industria Brasileira. i tares. pinças, panelões, porta-copos e
PRORR00410.
bocados, biscoitos, bolachas, bolos, bogarrafati. passadores de roupa, andlos gelados, balas de taascãr, caramelos,
LACT
lhas. castelos, roldanas raios, regedores
cacált. confeitos, crocantes
rebites, reduções, recioientee de metal
Industria Bresileira chocolates,
• Classe 43
drops oces de leite simples e compostos.
rc.`iztos. ramas de aço inoxidável. ree
águas
naPara
distinguir:
Refrescos
doces de frutas em conservas, preparagistros de aço inoxidável. registros,
das em massa, ,em calda, em compotas e turais e artificiais; refrescos de frutas, serras, serrotes, sifões. saleiros &metrôClasse 41
Sio Paulo

p,

-

1110)SINO IIPAValth

Alcachofras, aletria, alho. aspargos em geléias, doces, doces gelados, doces águas naturais, minerais e artificiais, lhas, torquezes, trilhos, tubos, tubula.
de amendoas, de amendoim. de -nozes. águas gasosas, caldo de cana, laranja- cões. tampões. Cavadeiras. telas de
açúcar. alimentos paar animais,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta, nozes, de castanha, e de frutas secas ' da, limonadas, sodas e sodas-wder arame, trinais, tuas, travessas, tesoura.',
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trancas. ,tramelas, ta (heras talhadeiras
tampas para panelas caldeirões, terrinas, tachas, trans de cosinha. torradeiras, orinóis, vasas, vasilhames. varolas, mandril de expansiim freza de
chanfrar, guia de (reza de chanfrar.
ventosas, maletas, F-aus para sacos de
viagem, para pastas. balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel. suportes
torniquetes e tubos de extensão
Termo n.° 651.016, de 15-744
S. Magalhães S. A. Despachos e
SerViços Marítimos
Síio Paulo

PRORROGA2ãO
S.FIAGALMES
Industria Brasileira

5

Classe 8
Para distinguir: Aquecedores; aquecedores automáticos, aparelhos para moer
carne, aspiradores de pó, aparelhos elétricos para lavar, acendedores elétricos,
aaarelhos picadores de carne e legumes,
aparelhos fotográficos, amplificadores
de som, aparelhos acústicos, aparelhos
de radio receptores, aparelhos de rádio
receptores conjugados com fonógrafos
élreceptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumuladores elétricos, aparelhais de ilumina.
ção, batedeiras elétricas, baterias, balanças, bules 'cafeteiras elétricas, bo.
binas, campainhas elétricas, acumuladores de ar, condicionadores de ar, chuveiros elétricos, diais, enxugadores elétricos, enceradeiras elétricas, estufas,
evaporadores, exaustores elétricos, Sogareiros elétricos e automáticos, ferros
elétricos, de passar e engomar, frigideiras elétricas, foSógrafos, geladeiras elétricas, interruptores, lavadores e liquidificadores elétricos, leiteiras automáticas, lustradeiras, lanternas elétricas, Iampadas, misturadores elétricos automáticos, microfones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores, resistências elétridás, panelas automáticas de pressão, rem
toras, sorveteiras elétricas, sirenes elétricas, sirenes elétricas, torradeiras elétricas, transformadores, tomadai: elétricas:
válvulas elétricas e ventiladores
Termo n.° 651.018, de 15-7-64
D'Agostino Et -Cia.
São Paulo
PRORROGAÇÃO

automóveis, correias de ventilador, fel' Termo a' 651.024, de 15-7-64
tro dos vidros e das portas, das rodas Anderson, Clayton 1§ Co.. 3. A. —
lonas os patins, dos freios, mangueiras,
Indústria e Comércio
São Paulo
mangueiras dos freios, do eixo trazeiro,
d• cárter, do radiador e do filtro de ar
PRORROGAÇÃO
Termo
651.017. de 15-7-64
ZU
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo

*PRORROGAÇÃO
".
LAK A
Indústria Brasileira

POUSIO"
Classe 39
Para distinguir: Saltos e solad‘s de
borracha
Classe 36
Para distinguir: Calçados em gera/
Termo n.o 651 .021,. de 15-7-64
" Companhia Calçados
São Paulo

PÉOCESSO "IP DA CLAith. .
Classes: 36 e 39
Para distinguir: Calçados em geral.
saltos e solados de borracha
•
Termo n.° 651.022, de 15.7-64
Indústria e Comercio Trorion S. A.
São Paulo

GAUCHL

Brasileira
Classe 4
rara distinguir: Espumas =teriam;
Têrmo n.• 651.023. de 15.7-64
Andaram, Clayton E$ Co.. S. A. —
Indústria e Comércio
São Paulo

tailisadores, estiletea, estetoscópios, eatirpa-nervoa, estojos para instrumentos
drrgicos, esparadrapo, tarro de operação, formões ara dentistas, gaze hidrófila, goivas para cirurgia, inhaladorea•
luvas para a medicina, obturadores drtirg.cos, pós para dentaduras, penarias,
porcelanas para obturação dentárias,
pinças para .a medicina, raspadores para dentistas, resina acrilica ara uso den-

tário, sacos ara água quente, sacos para gelo, seringas riPodermicas. sondas,
aubstãncias para prótese dentária, seringa para lavagens, camas, armários.
banquetas e mesas para operações e
para curativos, padiolas, placas para
assoa, .curetas, culheres cortantes, calcadores, drenos. espátulas para a med.c.tna, irrigadores para a medicina, grampos pará soturas, lima para ossos, la-

Classe 42
Para distinguir: Bebidas alcoólicas e
fermentadas; aguardente, anizetes e ape
ritivos, bagaceira, batida, cachaça, cerIvelas, conhaque, vinhos espumantes,
fernet, bebidas alcpólicas de frutas, genebra, gengibirra, gin, kirsch,
, kvas, licdres, rhum, Stout-Ale, tafiá,
uca, wisqui e vbdca
Termos as. 651.019 e 651.020, de
15-7-64
Companhia Calçado Clark
São Paulo
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noetas, dedeiras para a medicina
Termo n.° 651.026, de 15-7-64

S. A. Brasi eira de Tabacos Liclustrializados Sabrati
.
São Paulo

Classe' i i
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendios, ameixas, amendoim, araruta.
ORORRObA laat
arroz, atum, aveia. av'alás. azeite. azei
toaas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas baunilha:
café em pó e em grão, camarão canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chã.
/abrica de Cigarros
caramelos, chocolates, confeitos, • cravo
"METROPOLE"
cereais, caminho arem ede leite, cremes
chouriços, dendê, doces, doces de (tu
alimenticlos, croquetes, compotas can
gica coalhadar castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes
tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, varinhas alimentícias, favas, fé.
Classe 4i
cuias flocos, farelo, fermentos, feijão Fumo em folha, em corda e em rérlo,
figos, frios, frutas seeas, naturais e cria. hino picado, desfiado e migado. item
talizadas; glicose, goma de mascar. gor- dicionado em latas, pacotes r quaisquer
duras, grannlos, grão de bico, gelatina: outros recipientes adequados. charutos, •
goiabada, geléias, herva doce, herva cigarros, cigarrilhos e cigarros de pamate, hortaliças, lagostas, línguas, leite, lha: artigos paar fumantes, a saber:
condensado, leite em pó, legumes em piteiras, cachimbos, cachimaos orientais
conserva: lentilhas, linguiça, louro: mas- (narquileh). boquilhas, carteiras, cigarsas alitnenticias mariscos, manteiga, reiras para cigarros e bolsas para fumo,
,palha para cigarros
-sem •ogiaeoeta 'epetatumm •ezrgetizeur
se de tomate, mel e melado, mate, masTermo
n.o 651.027, de 15-7-1964
ias para mingaus, molhos, moluscos.
Plásticos Plavinil S .A.
mostarda, Mortadela, nós moscada, noSão Paulo
zes; óleos coinestivels, ostras, ovas
pães, paios pralinés, pimenta. pós P ar' I
pudins, pickies. peixes, presuntos, pa
PLAVINIL.tês petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
indústria
Braailetia
queijos, rações balanceadas para ani.
asais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
danduiches, salsichas, salames, sopas em
Classe 1
latadas. sorvetes, sucos de tomates e de Substanciaa • e preparações químicas
frutas; torradati. tapioca. ~aras, talha. usadas nas indústrias, na fotografia
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- nas 'análises químicas, substancias e
mento de animais e aves, torrões,
preparações quimicas anti-corrosivas e
toucinho e vinagre
anti-oxidantes, produtos químicos em
geral
Termo n.° 651.025, de 15-7-64
Secador Genta B. A. Indústria e
Termo n.° 651.028. de 15.7.1964
Comércio
Jurgen Jopff
São Paulo
São Paulo

PROBB0040
_ ', 111DIWRIA BRASILEIRA
Classe 31'
Lonas de freios, gacheia, anéis ae vedação, buirias, carburador, bujões de
cabeçote, bujões de carter, bujões da
diferencial, canaletas, correias de tr2,
Classe s t
missão, mangueiras. tampões, tubula
Para 41stinguir: Óleos. e gorourns copara vedação, vedadores, arruelas, bu- mestíveis, banha, manteiga, margarida,
chas, canaletas, correias de filtro, cor&pasta de amendoim
Jim& de Dor-malas e das partes dos•

DENTA
Infligiria Brasileira

•

Classe 10

Para distinguir: Agulhas hipodérmicas,
agrafes. algodão hidrófilo, aparelhos de
Raio X.' aparelhos para surdez..atadu.
ras de gaze, bandagens, bisturis, broClasse 19
cas para dentistas, cimento dentário, a:- Aves e ovos em geral, inclusive cio biiberas para dentistas, dentes artificiais cho da seda, animais vivos bovana.z,
Matadores cirW.cos equipos cirúrgi- cavalar, caprinos, galináceos, ovinas e
manos
coa, esmaltes para &nem especulos, es-
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setas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais, de cartão,
tubetes de -papel
Térma n.° 651.032, de 15-7-1964
Laerte Rossio S.A. -- Investimentos
Crédito a -Financiamento

lihmo ao 651.029, de 154-1964
(Prorrogação)
Torrefação e Moagem de Café
Caccari Ltda.
Sào Paulo
PROBROCA2i0

PAVIO
tn dist sia Brasil], ei ra

São Paulo

•

'

Classe 41
Café torrado e momo

0

Lastte Rosato S. A. Investimentos,
Crédito e financlame p-

•

Têrmo n. 651.030, de 15 7 1964
Imobiliária e Adranitstradoia Ouro
Verde Ltda.
Sao Paulo

Nome Comercial

o

Térmo n. 651.033, -de 15-7-1964
Laerte Rosato S.A. — Inyestimetios.
Crédito e Financiamento
São Paulo

20
Classe 33
Insignia Comercial

Térino e.* 651.031, de 154-1964
(Prorrogação)
Banco S. Magalhães S.A.
São Paulo

fia tuø
AP.

riome Comercial

o

Termo n. 651.048, de 15-7-1984
Comercial de Imóveis Muraria Ltda.
. n Paraná

Termo n.° 651.034, de 15-7-1964
Ingá Comércio e Representações Ltda.
Guanabara
' Inaá
-e

tomei*

Re p resentados Ltdà.
Nome Comercial

Têrmos na. .561.035 a 651.041, de
15-7-1964
Ingá Comércio e Representações Ltda.
Guanabara

CAPITAL -

¡ORÇA-SEGURARA)

Classe 33
Frase

de propaganda

Têrmos ris. 651.049 e 651.051, de
7110-1964
Comercial de Imóveis 11/4,11.--.ro Lida.
Paraná

,.3
PLANO MURAR° DE
D EMOCRATIZACÂO

DO

CAPITAL

Classe 32

g

p

"II" de e

mercials, cartões !adices confeti,
cadernos de papel taelimetrado

Classe 38
Artigos ia classe
Classe 17
Artigos da classe
Classe 28
Artigos da clame
Classe 8
Artigos da classe
Classe 36
Artigos -da classe
Classe 11
Artigos da classe
\ Classe 48
Artigos da casse

• em branco para desenho. cadernos
escolares. cartões . em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas. cadernos de lembrança. carreteis de papelão. envelopes envólucros para chiratos de papel. encadernação de papei
ou papelão.„ etiquetas, Rilhas indicea
fólhas de celulose. guardanapos, livros Tèrnios as. 651.043 a 651 046, de
tato impressos, livros fiscais; livros de
15-7-1964
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
Dirceu Amaro
de papel transparente: pratos, papeliGuanaba,.,
nhos, papéis de estanha e de aluminio.
papéis sem Impressão papéis em branco
para impressão. papéis fantasia, menos
par 'errar, paredes, papel almaço com
ou sem pauta papel crepon, papel de

Oulmibrás Qtümica
Rrasileira Ltda.

seda. papel impermeável, papei em bobina para impressao papel encerados
palel higiénico, papel Impermeáiel.
Classe 2
para copiar papel para desenhos, papei para embrulho irr permeabilizadu Adubos, ácidos. saisi*Arios, bacteric.das
Casse 46
papei coara encadernar, apel para escrever papei ara imprimir. apei pa- Velas, fósforos, amido, anil e etc.
parei celulose, papel de linha papei
Classe 2
atina ara embrulhos. oa el celofane.
Titulo de Eatabeledinento
absorvente -rapei para embrulhar taClasse 46
•
h:ui) panr N1 reriwintes ee apel. roTítulo de Erfr.n b,-;,,,áitente

p

p

p

p

p

p

,

p

Tármos na. 651.055 a 551.058, de
7-10-1961
Comercial de Imóveis Muraro Ltda.
Pa rana

PLANO MURAKu DE.

Para distinguir: Álbuns. elinsuaques.
anuários, boletins impressos, catálogos
folhetos, tornais, livros impressos. mú-

Classe 38
Aros para uardana os de papel
aglutinados. illbuna (em branco). tatue
para retratos e autógrafos. balões (ex.
reto para brinquedos) blocos para
correspondência, blocos para cálculos.
blocos mera anotações, bobinas hroc:huria não Impressas, cadernos de escrever, capas par adocumentos, carteiras.
Pen láti. cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para pa.
pelaria, cartões de visitas, cartões me•

—

dais e da visitas,, envelopes de
tipo, faturas, duplicatas, letras rig
a::
Ma, cheques, notas promisaddaa, sleben,
tures, apólices, ações, folhinhas paio
gens aéreas, ferroviárias, rodo
marítimas, bem como bilhetes de Sorti
e Impressos em geral
Classe 33
Sinal de propaganda
Classe 33
Insígnia

DEMOCRATIZAM DO

WINISTRA IORA OURO VER 153
albeir.ío Preto — Esto do
S.Pstulo
Classe 33
Titulo

'Firmo 11.9 651.017, de 15-7-1964
Ruzi Ariton Castro
Guanabara

sicas impressas, - Peças teatrais, peças
cinematográficas. prospectos, panfletos.
publicações, publicidade em geral, programas radiofônicos e de televisão, revistas
Classe 5O
Para distinguir; Impressos em gerai.
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilretes de sorteoi, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debentures, envelopes,. faturas, folrinhas,
letras de cambio notas fiscais, notas
promissórias, paeis de correspondência,
passagens, publicidade e propaganda
em geral, recibos
Têrtnas ns. 651.051 a 651.054.. de
7-10-1964
Comercial de Imóveis Muramo Ltda,
Paraná

Classe 32
Almanaques anuários, álbuns imprea110a. cartazes, catálogos, tornais nado
anis e estrangeiros, publicações bispreli.tas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão. jornais, programas radiofónte
cos, peças teatrais e cinematográfica*
e revistas impressa,

Classe 50
A prestação de serviços que involveas
o uso de computadores eletrônicos para
c17 operações, projetos, pesqcisax, Mdlises de computações e recomendações
referentes às mesmas, sistemas de negócio e de contrõle, s mulaçõ s, oPeraçõell
(militares, comerciais e industriais e outroa) simuladas, planejamento e prograo
nina°, soluções de roblemas, serviços'
da willzação máxima ou ótima pare
terceiros
Classe 33
Sinal de _porpaganda
Classe 33
/nsignia

i

e

rirmo n.e 651.059, de 15-7-1964
Panificadora Santa Rita Ltda..
Paraná

Panificadora
anta
Classe 41
Panificadora, comércio com pães e
massas alimentícias
•
Toermo n.° 651.060. ed 15-7-1964
' Pronto Socorro do Lar Ltda.
Pernambuco

Et:o rrto Soá67th'
k dó Lar Ltda.,
Nome CoMeretal
Classe "..n 2

.1411

651.06.1,d e 15-7-64
Almanaques. anuários, álbuns impret- Pradlen6vel — Neg6dos Imobillátlod
soa, cartazes, catálogos. lanais nacioLtda.
Pe=mbsra,
nais e estrangeiros, publicações Impressas. revista. , Propaganda em Mio,
televisão. jornais, programas radloffinicos pecas teatrais e crieinatograficaa
e revistas impressas
Classe 50
Para distinguir impressos: em papéis de
N:we currier4'11
carta, papéis de ofício, cartões korner7&i

a.'

fredicadvel-liegickii
/mobiliárias Lida.
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o

Gt

Têrmo n.9 651 062. de 15-7.64
aempre -- Serviços e Empreendimentos
do Recife Ltda.
Pernambuco

Sempre-Serviçus

Nome comercial
Termo n.9 651.063, de 15-7-64
S. A. Casa Frev
Pernambuco

S/A. CASA FREY
Nome ' Comercial
▪ T- êrmo n.° 651.064, de 15-7-64
Artefatos Testeis Obtida Ltda.
"Artoll" *
Pernambuco

Virmo a.° 651.078. de 15-7-64
revistas. Propaganda em rádio,
Virmo n. 651.084. ae 15-7-64
televisa% jornais, programas radiofóni- Eliel — Administradora de Bens S A. Bozzano d. A. Comercial. li.dustria/ e
•Guanabara
cos. peças teatrais e cinematográficas
Importar] wa
São Paulo
e revistas 'impressas
'Firmo n.° 651.071 de 15-7-64
Confecções Soz;a1 Ltda.
Rio Grande do Sul
'

Brasileira

Têxmo n.9 651.072. de 15-7-64
Indústria e Comércio de Calçados
Esmerakla
Paraná

Indústria
e Comércio
•
•de Calçados

Têtmo n.9 651.065. de 15-7.-64
Araújo, Silva I Cia. Ltda.
Pernambuco

Classe 36
Para assinalar e distinguir genericamente os artigos da classe e saber: Artigos de vestuário de tõda sorte inclusive
de esporte e para crianças

Trino n.9 651.070. de 15-7-64
Nevo Hamburgo Veiculos Ltda,
Rio Grande do Sul

ri(ljar

DWI" Mtà

INPOSTRIA

Classe -:41
Confeitos e doces em geral

gr,J
NUM%

Classe
Confeitos e doces em geral
Termo n.° 651.081, de 15-7.64
Torre Eiffel Ltda

Ltda.

laffitte Chapéus

jDlor :24 ir...
1000)~Ietizstsvas
itOCISTRIA

Casse 36
Titulo

Classe 41
Confeitos e doces em geral

'Maio n.° 651.075, de 15-7-64
Exportadora Criduma Ltda.
Paraná

nino n. 651.082 de 15-7-64
Companhia Luz Steárica,
Guanabara

Exportadora Criciuma

tiranas ns. 651.066 a 651.069. de

Titulo
Térmo n.9 651.076 de 15-7-64
Camilo Simão -Nené
Guanah.ir-

15-7-64
Nevo Hamburgo Veiculos Ltda.
Rio Grande do Sul

Watremor
'
INOVOCAR
Classes: 11, 21. 3!

50

Classes: 11, 21, 32 e 50

Industna t3rasi1etra
Classe 41

Rações balanceadas

Uasse 3
Um produto farmacêutico ihd:cado
Isedicação anti-biética

COMO

Tênino n.9, 651.077. de 15-7-64
Libra — Representações e A !ministração de Bens Lula
Guanabar.

Têm, n. 651.083 de 1g.-7•64
5. A. Moinho Santista ltdüstrias
Gerais
.
São Paulo

9.upetnana
INDUSTRIA BRASILEIRA

liisse 72
propagauda
4141
'Pára distingtur Fios de, algodão, ca
Classe 50
nhamo luta, lã nvlon fios plásticos
..aresoss :In geral da requerente, ta.
fios de seda natural e ravon. para tebert Pap:is de cartas, envelopes, concelagem, para bordar. para costura, friClasse 50
tratos, recibos, cheques, notas. (aturas,
dup/Icatas, letras de cambio, memoran. ApiSlicea, letras de câmbio t:abes de cotagem e para croché, fios e I ilhas de
duns, cartões de visito e comerciais cheques, talões de recibos e Impressos toda especie. fios e• linhas para pesca.
linhadas de aço para pesca
em geral
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impres:
noz, cartazes, catidogos, jornais nado
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
mais e estrangeiros, Publicações itnprei.
Sinal de

Têrmo n. 651.085. de 15-7-64
Pap daria Borges Tida,
São Paulo

r PAPELARIA

i

BORGES LTDA.
Nome come 'Ltd,

Tênno n. 651.086. de 15-7-64
'Reparações de Aparelhos Oftalmológico
Microscópio e Óculo In...9ustrial
"Isantec" Lide.
São Paulo

Casses: 4. 19 e 41

Nome comercial

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina. "batons". cosméticos, fixadores.
de' penteados, petróleos. • óleos .para
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza, da
pele e "maquillage" depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar aios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrictos em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e ditos; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para Ol
cabelos • preparados para descolorir
unhas, dlios e pintas ou sinais arta
dais, óleos para a peie

PASTA FROLA

Akivo Hamburgo
Veiculos • Lt0.

indústria Brasileira

Guanabara

Termo n.9 651.074, de 15-7-64
Laffitte Chapéus I tda.
Paraná

t ddúâtria Brasileir,

ALFAGORE

Têrm on. 651,073 de 15.7.64
Laffitte Chapéus Lida.
Paraná

cosnerc.4`.

GCC

Guanabir.)
•

NEVADO

Classe 36
Titulo

• Laffitte Chapéus

Nome comercial

Tênno n.9 651.079 de 15-7-64
Torre Eiffel Ltda

Têrmo n.° 651.080 de 15-7-64
Torre Eiffei Ltda.

• Esmeralda

.

1NDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe lb
Material para construção

Classe 36
Para assinalar e distinguir genéricamente os artigos da classe, a saber: Atergos de vestuários de tôda sorte, Inclusive de esporte -e para crianças

Olinda Ltda.

MEL

:SOCIAL'
'utiústria

Artefatos Texteis

"Arta"

de Mn:

aaa,

e tmpreendimentos
do Recife Ltda.

Novembro

n•nn 9."~"."

I SANT EC
NI11 US

1311AtILEIRA

Classe
Para distinguir: Aparelhc. oltalmoiógieo
e óculo Incluso-Hal
Têm on. 651 087, de 15 - 7.64
Targa- nlorio Equiparemos Esportivos
Autcsnobilisticris Ltcfa.
3ão Paulo

TARGA FLORIO
INDUSTRIA ORASILINRA

Para oisringuir• impressos para uso
em: cheques luplicalas. envelópes. faturas. notas promissórias. papel de correspondência e recibos. impressos CID
cartazes, Macas, tabuletas e velcuks,
bilhetes impressos

