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SEÇÃO III
'AN(, XXIV - N. 20

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SEL,RETARIA DA INDÚSTRIA
EXPEDIENTE DO SECRETARIO
Tendo era vista a Ordem de Serviço n.9 1, da Secretaria da ndústria,
publicada no Diário Oficial (Seção
III) de 31 de dezembro de 1965, ficam notificados os recorrentes abaixo
Mencionados para que, no prazo de
sessenta dias (60), a contar desta notificação, reafirmem o seu interêsse
no prosseguimento e exame dos seis
reoursos, sob pena de serem os mesmos declarados desertos e definitivamente arquivados pelo não cumprimento dessa exigência, nos têrmos do
art. 197 do Código da Propriedade
Industrial.
Térrnos:
N. 158.355 - Marca - Marte Recorrente - Lanifício Varam S.A.
N. 159.134 - Marca - Pai do Lar
▪ Recorrent 3 - Walter Balsiineli.
N. 162.561 - Marca - Souvenir Recorrente - Roberto L. Gordon.
N. 162.772 - Marca - Roceira corrente - Sociedade Brasileira
Mercantil Ltd.a
N. 164.041 Nome comercial --Cia. Mercantil e Industrial Arapuá
s- Recorrente - Cia. Mercantil e
Zedustrial Arapuá.
N. 165.871 - Marca - Detenona
▪ Recorrente - Fonto-Química S.A.
N. 168.691 - Marca - QbOa Recorrente - Cia. U S. Harkson do
Indústrias Alimentícios.
N. 170.59'i - Marca - Meisterstaeck - Recorrente - Stephen
Schaeder & Cir.
N. 178.666 - Marca - Católico Recorrente - Emprêsa Gerin de Bebidas Ltda.
N. 180.668- Marca - Padrão Recorrente - Padrão Indúcstria Metalúrgica e Comércio Ltda.
N. 185.924 - Marca Benahist Recorrente - Parke, Davis Company.
N. 189.867 - Título - Fábrica de
Presos São Nicolau Martins Ferreira.
- Recorrente - Metalúrgica São Nicolau S.A.
N. 190.276 - Marca Eucaina Reeorrente - Novaquímica Sociedade
Ltda.
N. '90.292 - Marca - Metazil rtecer rente - Laboratórios Andrornaco S A.
N. 190.9:s1 - Marca - Delfruta
- Recorrente - Cia. Induetrial de
Com é,',a s Delr io.
N. 191.502 - Marca Maracanã Reeree-ente - Casa Irmãos Chaccur
Ltda.
N. 1e2.620 - Mares Calisay - Recorren 'e - Cia Sei-Si-tire Paulista
ind s -4 ria Brasileira de Bebidas e Cone- s.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N. 195.264 - Marca Magés , - Recorrente - .Nadeixas Magas Ltda.
N. 195.596 - Marca Histriogen Recorrente Cia. industrial Delfos
S.A.
N. 196.161 - Marca Odin - Recorrente - Walter Ilaufe.
N. 196.225 - Sinal de Propaganda
- Rocha - Recorrente -- Alumínio
do Brasil S.A.
N. 196.309 - Marca - Vitama Recorrente - Cia. Jardim Cafés Finos e Produtos de Alimentação.
N. 96.845 - Marca - Dnegê Recorrente - Casa Emegê Ltda.
N. 198.814 - Nome comercial Fábrica de Brinquedos São Nicolau
Ltda. - Recorrente - Fábrica de
Brinquedos São Nicolau Ltda.
N. 199.052 -- Marca Brinquedos
São Nicolau - Recorrente - Fábrica
de Brinquedos São icolau Ltda.
N. 199.393 - Marca Adelina - Recorrente - Adelina Machado.
N. 201.573 - Marca - Vimatex Recorrente - Ciba Societé Anonyme.
N. 202.844 - Marca - Mãe D'
Agua - Recorrente - Felix José
Dias.
N. 207.208 - Marca - Aminocolin
- Recorrente - Indústria Brasileira
de Produtos Químicos Ltda.
N. 210.336 - Marca Anadent Recorrente - SMM-I-Dent Inc.
N 210.393 - Marca - Debillin Recorrente - Laborterápica S.A. Indústria Ouimica e Farmacêutica Recorrente - Novaquimica Soc. Ltda.
N. 226.184 - Marca Ideal - Recorrente - Sonabril Nacional Fabril
Ltda.
N. 248.053 -- Marca Corundit Recorrente - Rebolos Brasil S.A.
N. 251.701 - Marca Rabo de Galo
- Recorrente - Winton Ltda.
N. 254.768 - Marca Luer - Reco-ente - Maison Luer.
N. 258.944 - Insígnia comercial A Caca e Pesca - Recorrente - Alvaro Mesquita.
N. 262.134 - Marca Transoceanic
- Recorrente - Saturna S.A. Acumel aderes Elétricos.
N. 269.619 - Marca Feliz Família
- Recorrente - Fábrica de Café e
Chocoletes Mobilo de Ouro S.A.
N. 27:1.096 - Marca - Benzacyl
- Recorrente - American Roma
Products Cerporation.
N. 295.4s".6 - Nome comercial 'Super - Cia. Industrial de Tintas
Vernizes e Resinas - Recorrente Tiri t as Suoercor Ltda.
N. 999 230 - Marca Rótulo-21 P ,,, nrrente - Perfumes Tanagra
S.A.

Os interessados pese. ter
doo processos respectivos, no Grupo
de Trabalho, 49 andar, sala 412, no
horário de 1 às 4 horas no Edifício
de A Noite - Praça Mauá, 7.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Despachos Em Pedidos de
Reconsideração
O Sr. Diretor Geral acolheu os pedidos de -reconsideração apresentados
nos processos abaixo mencionados, a
fim de reformar as decisões anteriores.
Têrmos: N. 409.090 - Marca - São Benedito - Requerente - M. Figueiredo
& Cia.
N. 410.898 - Marca - Informações Wella - Requerente - Wella
Aktieng,esellschaf e.
N. 263.602 - Marca - Rima -Requerente - Waclaw Marian Lewandowski - Reconsideração - Representações de Má q uinas, Motores e
Accessórios Remma S.A.
N. 268.732 - Sinal de Propaganda
- Sant'Anna - Requerente - Fiação e Tecelagem Sant'Ana S.A. Reconsideração - Roberto Della Badia.
N. 380.340 - Sinal de Propaganda
- Jreditoférias - Requerente S.A. .2mprêsa de Viação Aérea Rio
Grandense - VARIG.
N. '82.213 - Marca - Rosas Requerente - António L. Santos *
Cia. Ltda.
N. 383.966 - Marca - Hasler R rotierente - Hasler A.G.
N. 384.296 Marca - Saby Requerente - Saby Sociedade ComercR1 e de Montagens Metálicas Limitada.
N. R87.508 - Marca .- Superbom
de Catanduva - Requerente - Onofre Te aliari.
N. 393.218 - Marca - Palmeira
- Requerente - Fábrica Luanova
Ar tefatos de Papel Ltda.
N. 393.661 - Gala - Requerente
A.E.I. Gala Limited.
N. 398.648 -- Marca Torpedo Req uerente - Im p ortarão. Comércio
sndils tria, Franeaste Ltda.
N. 402.319 - Marca Endonazin P e reierente - Instituto Químico Cam
nlees S.A.
SS. 403 435 - Marca Mayrinck 's eolierente - Agro Construtora Mayek S. A .
O Sr. D1 ator geral negou acolhimento aos pedidos de reconsideração

apresentados nos processos abaixo
Mencionados, a fim de manter as decisões anteriores.
N. 86.220 - Marca Soberana Requerente - Perfumaria Soberana
Ltda. - Recorrente - Irano de Lima Souto.
N. 135.004 - Marca =Mascote Requerente Petre Zamfirow - Reconsideração - Malharia Mascote Li.
mirada.
N. 142.154 - Marca Cortexcipan
- Requerente - Sociedade Comércio
e Tniústria Alba Ltda. - Reconsideração -- Laboratório Farmacêutico
Magnus Ltda.
N. 151.543 - Marca - Bembom
- Requerente - Pan Produtos Alimentícios Nacinonais S.A.
N. 183.954 - Marca - Cruzeiro
- Requerente - Casa Cruzeiro Ferragens e Ferramentas Ltda.
N. 206.699 - Marca Mercury Requerente - Mercury Record Productions Inc.
N. 243.237 - Marca Carioca -s
1VIirabel - Requerente - Mirabel
Produtos Alimentícios S.A.
N. 272.151 - Marca - Odontex Requerente - Williams de Mattos
Reconsideração - Karlsruher Pardu.
merie Und. Toilettegseifen Fabrik F.
Wolf & Sohn G.M.B.H.
Têrmos:
N. 284.819 - Marca Kosmos Requerente - Sociedade Metalúrgica
Kosmos Ltda. - Reconsideração Metalúrgicas Kosmos S.A. Indústria
e Comércio.
N. 321.006' - Nome Comercial
Indústria de Conservas Vera Cruz
Ltda.
Requerente - Indústria de Conservas Vera Cruz Ltda. - Reconsideração - Sõnksen Chocolates S.A.
N. 321.219 - Marca Rhum Negrita
- Bardinet Carta Branca - Requerente - Sociedade Anonima Les Fil8
de P. Bardinet - Reconsideração Martini & Rossi S.A. Indústria e Comércio de Bebidas.
N. 324.434 - ritulo - Tecidos
Marlene - Requerente - Pereira
Gonçarves & Cia. Ltda.
N. 327.276 - Marca - Seletrica
- Requerente - Seletrica Sociedade
de Engenharia e Linhas Eletricas Limitada.
N. 231.518 - Marca Norah - Re-uerente - Calçados Guiomar Norah
Ltda.
N. 155.355 - Marca - Tupy Peeuerente - Delfino Tendolo.
N. 358.867 - Marca - Minnis
Requerente - Manufatura de Brinquedos Estrela S A.
N. 381.679 - Marca - Brasiliense
- Requerente - Brasiliense ndústrias
Clee aís Ltda.
N. 397 age - Tarca 17rsinhn _Req uerente - Sociedade de Bebidas
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até. às
????? OCRA&
15 hora*.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- A8 reclamações pertinen.
' abILPIR aw sieetle DO necoaçla
tes à matéria retributda, nos' " empe era accaveço eia •poininketaas
FLORIANO GUIMARÀES
MURILO
FERREIRA
ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
. DIÁRIO OFICIAL.
escrito, 4 Seção de Redação,
ai
das 13 às 16 horas, no mdxi.
mesa. d eubeeeeade de ~Mon% de Degeleteeeede
mo até 72 horas após a salda
Naekareal d Prepciadade huiesbieide eenleter%
dos órgãos oficiais.
ee ~Geei* e 4~4~
Impute* nas Oleiem do Departamento de Imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o
FUNCIONÁRTOS .
exterior, que serão sempre RErairrniSits e PARTICULARES I
Capital e Interior:
Capital o lnteriort
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . • • Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
época, por seis meses ou um Ano . . . . . . Cr 12.000' Ano
Cr$ 9.000
ano.
Exterior:
Exterior:
- As assinaturas vencidas Ano
Cr$ 13.000 . Ano
Cr$ 10.000
poderão ser suspensas seta
aviso prévio..
.1 vão impressos o número doi dos jornais, devem Os as.
Para facilitar aos assinan- tabas; de registro, o mês e ol sinantes providenciar a restes a verificação do prazo de ano em que findar&
pectiva renovação com antevalidade de suas insinaturas, A fim de evitar solução de cedência minima de trinta
na parte superior do ende~ continuidade no recebimento (30) dias.

EXPEDIENTE

Janeiro de 1966
As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinatura$
anuais renovadas até 23 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar ti
remessa de valores acompa•
aliados de esclarecimento*
quanto a sua aplicação, &dl.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ott
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Dsparta.
mento de Imprensa NacionaL
- Os suplementos às ecle.
ciies dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as :aleitarem no aio da assinatura.
- O fanciondrio público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá pra!~
esta condição no ato da ca.
sinalara.
- O custo de cada trent.
piar atrasado dos órgãos off..
ckis sent, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do enes.
mo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

Colombis Ltda. - Reconsideraão - N. 430.933 - Marca - Nutal-13aby N. 158.355 - Marca Marte - Re- teriais artificiais termplásticos •-•
Cia. Antártica paulista Indústria - Requerente - Ibasa Inderstria Brasileira de Bebidas e Conexos.
Requcrente - Thomas EngeL
cie Alimentos S.A.
corrente - Lanifício Varam S.A.
BrasileLa as Bebidas e Conexos N.° 104.818 - Propulsor para
Reconsideração - Comércio e Indús- N. 431.532 - 1.tulo - Cia. Brasi- N. 159.134 - Marca Pai do Lar - bomba de fúsil - Requerente leira Artecnica Comercial Cibrac - Recorrente Walter Balsimelli.
tri de Bebidas Ivoran S.A.
Ettore Manzolini.
N. 405.403 - Insignia - Icem - Requerente - Cia. Brasileira Arte- N. 162.501 - Marca Souvenir N.° 105.139 - Dispositivo para
tecnica
Comercial
Cibrac.
Recorrente
Roberto
L.
Gordon.
Requerente - Icem Industrie de Calfiltrar
ar - Requerente - FiaN.
431.533
Marca
Cibrac
N.
:62.772
Marca
Roceira
Redeiras e Equipamentos S.A.
Requerente - Cia. Brasileira Arte- corrente Sociedade Brasileira Mercan- mingo S. A. Comércio e IndúsN. 407.248 - Nome Comercial - tecnica Comercial Cibrac.
tria.
Petri do Brasil S.A. - Indústria e N. 438.966 - Marca - Pioneira -* til Ltda.
N.° 120.978 - Filtros para
N.
164.041
Nome
comercial
Comércio de Auto-Peças - Reque- Reouerente - Construtora Pioneira.
ente - C. • A.
Cia. MercknUI e Industrial Arapuã. quícios - Requer
rente - Petri :.e Brasil S.A. Indús- S.A.
- Recorrente Cia. Mercantil e In;. V. Limited.
tria e Comércio de Auto-Peças.
N. 429.017 - Marca - Cairo - N. 165.871 - Marca Detenona N.* 127.812 - Mecanismo de
N. 411.285 - Marca - Oca - ReHelvecio Esnindolad
Recorrente Ponto-Química S.A.
escapo em máquina de escrever
querem. - Oniex S.A., Organização Amaral.
Qbas - Re- ou semelhante - Requerente Nacional de Importação e ExportaN. 442.295 - Titulo - Galeria N. 168.891 - Marca
Paillartl S. A.
Charme - Requerente - Rachouche dustrial Arapuá.
!AL.
N. 411.783 - Marca- Roje - & Irmão - Reconsideração - CharN. 128.214 - N6vo processo
Requerente - 41Ison Risarde.
e complemento para revelar trino
me Cabelereiros S.A.
rilvisãci
de
Patentes
N. 413:128 - Marca - São Jorge N. 443.610 - Titulo - Rainha das
cas ou porosidades em materiais
Requerente - Indústria Gráfica Máquinas - requerente - Tadashi
magnétiens e nu nntl-magnéticos
EXPEDIENTE DO DIRETOR
São Jorge Ltda.
*Unta - Reconsideração - Comér- Giorgio Bassani,
N. 413.419 - Marca Lavandina - cio. Importação e Indústria Rainha
• N.' 129.403 - Processo nara a
De 20 de janeiro de 1900
Ltda.
Requerente - Paulo J. Lachnit.
nrodução de óxido de etileno N. 418.027 - Titulo - Granja São N. 453.131 - Marca - Santlsia Requerente - Shell 1n le rnetioNoti
ficavio
:
Mateus - Requerente - João Slavie- Requerente - Santista de Construnate
liesearch.31asstschappil N. V.
ebes S.A. - Reoansicteracd.o - A.
Uma vez decorrido o prazo de
ro & Cia. Ltda.
N.° 130.378 - Processo para
CerS.
Curado
Reconsiderarão
reconsideração previsto pelo arN. 418.229 - Nome Comercial Fernandes Ltda. tigo 14 da Lei 4.048 de 29 de tingir as fi bras e base de poliésl ho, Rodrigues
Dias Mateus •4.A. Comércio Impor- veN.
teres - Requerente - C.onmne45e.lne
Marca
Aloacrestação - Reconsideração - Dias Mar- pher - Reouerente - G. Hernsndez dezembro de 1961 e mais ln elIas nie Française cies Matiéres Colotins S.A. Mercantil e Industrial.
'vira
eventuais
juntadas
de
recon°I Cia.. Snciedade AnAnizna. Comerra:ates.
N. 416.627 - Marca Spinel - Re- cial
Industrie i Y Vin g o- sideração e se do mesmo não se • N.° 130. 503 - Processo pran a
querente - Magnesite S.A.
tiver valido nenhum !Mem...sedo,
N. 417.626 - Marca - Marli - dera - Reconsideração - São Pau- ficam
notificados os reaueerrtes fabrimção de es pel h os em nraia
Requerente - Frigorifico Marli Li- " 11-,pwer •es S.A.
douradr ou em liga de nrata e de
Os interessado- poderão obter vista abaixo mencionados a romnnre- rtit
mitada.
io sóbre o vidro ou g Abre as
dos
pneescrs
respectivos,
no
eirtor
de
derem
a
éste
Denartancento.
a
fim
18.480 - Marca - Caié Santo Vistas e Informações do Departamatéria .. ln lásticas de sin i ese de
efetuarem
o
pagnmento
da
p
riGUI1118erãeS
António - Requerente liennerc•nie - Communie de
temento.
mera anuidade dentro do Prazo %int
lis Irmo.
(lohlin.
DIVERSOS
:(e 6O dias na forma do pará.trafo.
N. 120.607 - Marca - Branquinha
N.° 1:11 • 92 Anerf:•icoarnen(mico
do
arti
g
o
33
do
C6dign
- Requerente - Nilber Alves Risso.
Produtos Farmacêuticos &Ines do
tos em p a n las lubrif i can t es destiN. 421.838 - Marca - Transa- Brasil S.A. - No pedido dr desi-- Pro p riedade I n dustrial. para troe n adas SI abrasivoreve.- 48. 1so v
ejam
ex
p edidas as respectivas
tlântica - Requerente - Importado- téncia do pedido "de reconsiderarão
%mote:entes - Em i r) 3 i -yer e
ra Exportadora Transatlintica Ltda. 311 e rsn,c1r. de•deterlxnento do ter- - arfas patentes.
CO; bni.
rins
N. 425.888 - Marca - Columbia mo n.9 425.440. me rca Wmer. AnoteN .* 12n . r1m
Privilégio de invenção defeN:svi tit•on:.ição
- Requerente - Pototécnico, Instru- m° e dr-U i- Anel a do pedido de reeonridos:
?tu.
n
ret:^7-i
%;•!!rw?-.,
cf.e.noeho
g
e
dere-40
internor
rn
mental de Engenharin Ltda.
Meado no 1.).0. 4? 16-10 P g 4 Zirpe(;!r :hino
1). BisN.° 101.287 - Processo e dis • en'
N. 450.064 - Marca - Café 80- ça-se o certificado do registro.
- 1 sitivo para fabricaciin de ma- , murei:
A.
&Min.
I
lishoueranta
berma
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N. 141.323 -- Sincro Metro N9 86.237 - Privilégio de Invenção
Arquivamento de processos:
- Ceifadora de contôrno, de unidades
Sónica Ltda.
Foram mandados arquivar na
- Requerente: Fred Pavne
N.° 154.324 - Implementas múltiplas
Martin - Reconsideração: André To.
seguintes processos abaixo men- Agrícolas Antônio Dedini Ltda.
sello.
cionados.
- Arquivem-se os processos.
N9 88.567 - Privilégio de Invenção
N.° 91.624 - Yoshimitu ImaVentilador dg Mesa - Requerente:
Despachos
em
pedidos
de
reZuanaci.
mura e Olivio
Siemens Schuckertwerke Aktiengsells..
consideração:
N.° 109.120 - Mecamolde Mechaft - Reconsideração: Produtos
cânica e Plásticos em Geral Ltda.
O Sr. Diretor acolheu os pedi- Contact S. A.
Vidal.
118.378
Edmundo
N.
No 92.324 - Privilégio de Invenção
dos de reconsideração abaixo
N.° 119.100 - Alexandre Zun- menciandos, a fim de reformar - Processo e dispositivo para a pro.
dução de espumas poliuretenicas, em
der.
as decisões anteriores.
de espessura desejada, e
N. 120.831 - Car/ Georg MunN.° 94.952 - Privilégio de in- camadas
combinadas com suportes flexíveis, e o
ters
venção - Aperfeiçoamentos em produto resultante - Requerente:
N. 122.799 - Alfredo Cal&
tampas para frascos em geral - Pirelli Società Per Azioni - Reconsi.
N.° 124.987 -- Sverre Jystad.
Requerente - Austin Roberts - deração: De Millus Comércio e IndúsN.° 127.692 - Cia. Fábrica de Reconsideração - Cia. Metalúr- tria de Roupas S. A.
Botõe e Artefotos de Metal.
No 94.439 - 11.1odélo de Utilidade .gica Prada.
Solos Serviços
N. 129.638
N. 102.298 ---- Privilégio de in- Um nevo tipo de máquina para raspar
Brasil Norte S. A.
venção - Aperfeiçoamentos na asoalhos - Requerente: José DelN.° 120.857 - Comércio e In- fabricação de malas e congêneres gallo - Reconsideração: Fábrica de
Enceradeiras Comercial Bandeirante
eústria Pina Ltda. #
- Requerente - Pugsley S. A. Limitada.
130.354
Olin
Mathieson
N.
Indústria e Comércio - Recon- N9 94.698 - Privilégio de Invenção
Chemical Corporation.
sideração - Irmãos Knopfholz - Aperefeiçoamentcs na transmissão
N.° 131.846 - Rubens Sergio Ltda., Fábrica Ika.
e na suspenção de motores para encePerez Rovere.
N. 112.960 -- Aperfeiçoamen- radeiras - Requerente: Fábrica de
N.° 132.432 - John W. Kappen tos em cabos paro baterias - Re- Enceradeiras Lustrene S. A. N. 133.821 - Dunlop Rubber querente - Indústria e Comér- consideração: Eletro Indústria Walita
A.
Conmeny Limited.
cio de Peças para Autos Benpré S.N9
95.822 - Privilégio de Invenção
N.° 133.878 - Alberto Linebur- Ltda. -- Reconsideração - Pi- Motor hidráulico, acionado pelo
ger.
relli S. A. Cia. Industrial Bra- movimento das ondas - Requerentt:
N.° 133.879 - Ida Iervolino Vi- sileira.
Abre! Leonel Corrêa.
diga].
N.° 115.218 - Dispositivo pára
N9 100.605 - Modelo de Utilidade
N.° 134.401 - Eugen Marth.
apanhai e carregar produtos tais - Recipiente tubular de papelão ou
N. 134.466 - Atlante S. A. In- como cona de açuca'r - Reque- tura nraZ-erial mole ou semi-rígido
dústrias Médico Odontológicas. rente - Motocana S. A. Máqui- cera tampa de pressão de material rígido ou simi_rígido - Req.ierente:
N.° 134.471 - Hemisphere Tra- nas Implementos Agrícolas - Villem Feith.
Reconsideração - Santal Comérdi ng Corporation.
N9 101.507 - Privilégio de invenção
N. 134.639 - Roberto Ferrigno cio e Indústria Ltda.
- Dispositivo para o preparo de maN.°
116.959
Privilégio
de
Interial termoplástico - Reauerente:
N. 125.278 - Vorwerk "& Co.
N.° 135.448 - Seiichi Shimatai venção - Nova isolação em con- Thomás Engel.
N9 101.719 - Privilégio de Invenção
N. 135.441 - Ciro Masetti densadores - Requerente - Indústria de 'Condensadores Best - Cobertura de acabamento para
Filh.
guidões de bicicletas e veículos similaN. 135.335 - Ary Alonso Fon- S. A. - Reconsideração - Ico- res
- Requerente: Bicicletas Monark
irou S. A. Indústria de Compotinelli.
S. A.
N.° 135.563 - Olymno Bar- nentes Eletroônicos.
N9 124.020 - Privilégio de Inven- Urna) no 102.032 - Modêlo de MIbieri, João Natista de Oliveira Roção:
Aperfeiçoamentos em Antenas - lidade: Novas disposições construtivas
cha 2 Mauro Costa Cavalcanti.
Requerente: L. Caselli - Reconside- em suportes para resistências elétrica
N.° 13 .707 - Eurocii Lopes ração: Casa das Antenas Rangel Ltda. em câmaras de aquecimento - Regue.
Exigências
O Senhor Diretor da Divisão de rente: Lorenzo Lorenzetti - Reconsi.
dos Santos.
Patentes. - Negou acolhimento aos deração: Alvaro Coelho da Silva.
13
727
Indústrias
e
CoTêrmos com exigências a cumned'dos de reconsIderacão abaixo N 9 105.557 - PriviV,o de Invenção
mércio Luiz XV S. A.
prir:
mencionados, a fim de manter as de- - Uma almofada de molas - RegueN. 135.827 - Daminio Vebdra- cisões anteriores.
rente: Molas No_Sag S .A. - ReconN.° 117.607 - Lipoquimica Limini.
N9 98.724 - Modêlo Industrial - sideração: Molas Chacur S. A.
mitada.
N.° 135.833 - Eduardo San- Nõvo modêlo de solado para calçados N9 106.164 - Modêlo de Utilidade
N.° 119.453 - Walter do Couto ches Ortega.
- Requerente: Fábrica Germade S.A. - Nova disposição construtiva em inPfeil.
N.° 135.842 - -Antônio Soto - Reconsideração São Paulo Alpar- terruptores térmicos - Requerente:
Indústrias Pias Mee Ltda.
gatas S. A.
N.° 126.757 - Euclides Bôe.
Lopes.
N9 108.661 - Privilégio de Invenção
N.° 128 333 - Roger L. GaN. 133.861 - Julio Delacoste.
N9 64:546 - Modelo de Utilidade - Mecanismo para ligar e desligar,
manut.
Nevo
modêlo
de
grampo
destinado
a
N. 135.894 - Alvaro Guedes
resistência elétrica
prender molas para estofamento de automátleamente.
colocada
em
recipiente
estanque ou
N.° 130 349 - Talley Surgical de Oiiveira.
móveis, assentos e encostos de ydInstrunents Lirnited.
N. 135.954 --- Cio. Fábrica de cu/os e semelhantes - Requerente: conduto, pela abertura ou fechamento
registro colocado apôs o aparelho
N. 130.385 - Herbert Gustav BoVies e Artefatos de Metal.
Molas No-Sag S. A..- Reconsidera- de
- Requerente: Lorenzo Lorenzetti Andresen.
N." 135 962 - Cia. Johnson & ção Molas Chacur. S. A.
Alaor Poschoal Pelá.
N. 133 079 - Manoel Vieira Johnson do Brasil Produtos CiN9 68.723-"A" - Privilézio de In- econsicieracão:
109.760 - Privilégio de Invenção
venção: Aperfeiçoamentos em móveis - N9
Filh ).
rúrgicos.
Condensador Elétrico de Passagem
aço para cczinhas - Rec.-crente: Tesp
N. 135.390 - Baxter LaboraN." 136.010 - Raimundo Coe- de
assante - Requerente: Siemens
S..
A.
ReconsiMóveis
de
Aço
Fiel
tories, Inc.
Sz Hal,eke Aktiengesellschaft - Reconlho da Silva.
derarão Mauro Camargo de l3ueno.
N." 135 192 - Ismer Ramos
N.° 130.419 - Fábrica Italiana
N9 71.994 - Privilégio de Invencão: stdereão do Brasil,. Capaci.
Pinto.
Maquina para encadernação com es- teres S. A.
Magneti alarelli S. P. A.
.° 136 211. - Antônio Mfonso piral Metálicas - Requerente: Enes NO 110.673 - Modêlo Industrial
N.° 139.437 - The Dayton Steel
tJ mntvo desenho para a face pisante
Arrea.
Fernandes.
Found; y Company.
N.' 139.270 - Alberto Sequeira N 9 75.002 - Privilégio de Invencão: das solas de borracha de calçados N ' 131 183 - Ivo Bianchi.
Fechadura de embutir, funcionando a Requerente: Indústrias de tenis e ar.
N.
131.258 - Stamicarbon Sz Cie Ltda.
direita e à esquerda para móveis ou efalos de borracha bis Limitada.
N. 135.157 - Sigueo Kamiya. objetos
N. J.
semelhantes - Requerente: N9 121.250 - Modêlo Industrial
N.° 136 40() - L. F. Brasil.
Erich - Hensel - Reconsideração: N3vo modê/o de recipiente para frutas
N." 131.13 - Orlando Scapim.
em caldas - Requerente: Cia. Inclua.
Móveis de Aço Fiel S. A.
N.' 135.403 - Alberto Nigri.
,N.° 12 - .664 .__. International BuN.° 131..715 - Sholi Kobayashi. N9 76.165 - Privilégio de Invenção: trial de Conserves Alimentícias Cica.
!karilinee Corporation.
de fabricarão de fibras ou No 121.411
Modélo industrial
N.° 136.753 - Alexandre Petro- Processo
N." 12i..203
G. K. N. Group
fios de vidros ou outro material que 1,3vo modelo de tampa para garrafas
èniçino.
Servi cc . ; ft» n 1 ed.
se torna plástico ao calor e respectivo - Requererrte: Tapou Corona CortiN.° 136 905 - Rolf R. Lehmann disoositivo - Requerente: Erich Kurt ças S. A.
N.° 132.271 - Dionisio DeFronceseo
BaN.° 138.724 Peters Reconsideração: ribravid No 123.249 - Modelo Industrial -..
nadai.
siri.
S. A. Fibras de Vidro.
Original modelo de parafuso para
N. 133.745 - - Eaton ManufacN." 138.725 - Francesco Ba- N9 80.336 - Privilégio de Invenção montagem de móveis em geral - Re.
toring Company.
- Rampa circular para garagens e se- querente: Metalúrgica Max Ltda.
sili.
N." 134 . 208 - Nlonsanto ComN: 139.797 - -Indústria e Co- melhantes - Requerente: Geolge N9 124.510 - privilégio de InvençãO
- Aperfeiçoamentos na construção de
pany.
Gore.
mércio Cinco Ltda.

Modelo de utilidade deferidos:
N.° 95.540 - Um nOvo e original modelo de chupeta - Requerente - Laboratório Levrier Limitada.
N.° 120.571 - Sandalia para
pedicuro - Requerente - Iris
Angulo Nascimento.
N. 121.482 - Estampado para
recorte e aplicação em roupas infantis e outras - Requerente Herman Kremer Lebovits.
N.° 128.133 - Um revisor ótico
para transparências coloridas Dyrnitri Petrow e Edio dos Santos
N.° 133.875 - Elemento de vedação para frascos e análogos Requerente - Athma Paulista
S. A. Indústria e Comércio.
Privilégio de invenção indeferida:
N.° 107.655 - Aperfeiçoamentos em dispositivos para controlar reações nucleares - Requerente - The Mond Nickel Company Limíted - Indeferido.
Desenhos e modelos industriais indeferidos:
N. 92.389 - Nôvo modelo de
banda branca para pneus - Requerente - Norberto Kahm.
N. 124.994 - Processo para
obter pn material plástico - Requerente - Roberto Milliet de
Oliveira.
N.° 127.272 - Nôvo modelo de
carrosseria para peruas - Requerente - Indústria e Comércio de
Carrosserias Carrizzo Ltda.
N. 134.615 - Nova e original
ca./figuração em centro de roda
ara rutomóveis - Requerente Rodabrás Indústria Brasileira de
Rodas e Auto Peças Ltda.
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silos herméticos para cereais, Som Ns. 484.228 - 484.229 - Indústria N9 688.844 - Silene - Requerente:
- 723.119 Antistress Movimentação mecAnica * - Requown- e Comércio de Bicicletas Calei S. A. Pittsburgh Plate Glaase Company - Requerente - Instituto de Medite: Construtora Gaúcha Ltda. - Re- N 9 484.280 - James Gabriel e Da.. Classe 2.
camento e Alergia Ima Ltda. ---.
N9 690.509 - Granja União - Reconsideração: Máquinas 'Moreira S.A. 'ino Santos Pehteado.
N9 133.568 - Modê1o;Industrial - N9 484.282 - Eugenio G. Teixeira. querento: Companhia Vinícola Rio Classe 3.
N.° 723.424 - Tensostop Grandense - Classe 42.
Nevo modêlo de suporte para espelho
N 9 690.759 - Verruguina - Reque- Requerente - Instituto de M2diDiversos
retro-visor, para veículos em geral rente: Usinas Químicas Brasileiras - camento e Alergia Ima Ltda. -Rquerente: Giancarlo Mazzoni - ReClasse 3.
consideração: Willys Overland do BraN9 428.717 - Titanus Publicidade Classe 2.
N 9 692.567 - Novolar - Requerensil S. A. Indústria e Comércio.
Ltda - Prossiga-se como titulo de
N.° 720 ..270 - A Familia Lera.
te: Indústria e Comércio Novolar LiN 9 97.727 - Modêlo de Utilidade - estalieltaimento na classe 33.
Lero - Requerente - CompaUm nevo modêlo de caixa desarmável
N9 449.868 - Vent-Ania Indlatria e mitada - Classe 11.
N9 895.089 - Glivol - Requerente: nhia Cinematográfica Vera Cruz
para acondicionar gravatas - Reque- Comércio Ltda. - Prossiga-se com
•
- Classe 32.
novos exemplares - classe 8 arti- Georges Aoun - Classe 48.
rente: Nair de Miranda Silva.
N9 702.039- - Envelope Saúda N.° 720.271 -- O Gato da IiiOs interessados poderio obter vista gos alterados.
dos processos respectivos no Setor de N 9 470.896 - Cia. Laterre de Ad- Requerente: Indústrias Químicas dame - Requerente - CompaVista e Informaçóes do Departamento. mnistraçáo, Importação e Comércio Mangusl S. A. - Classe 32.
nhia Cinematográfica Vera Cruz
N.° 702.834 - CCB - Reque- - Classe 32.
Chaco - Prossiga-se como titulo de
estabelecimento na classe 33.
rente - Companhia Cerevejaria . N.° 720.272 - O Sobrado -EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N9 470.905 - Cobraspe Cia. de Brahma - Classe 41.
TRANSFERÊNCIA EILICENÇA
Requerente - Companhia CineServiços Públicos e Emnreendinentos
N.° 705.015 - X 9 - Reque- matográfica Vera Cruz - Classe
Prossiga-se
como
titulo
na
classe
Rio, 26 de janeiro de 1966
rente - Rio Gráfica e Editôra n.° 32.
33.
Ltda. - Classe 32.
N.° 720.454 STIF - Reque484.129
Auto
Diesel
Ipiranga
N9
Exigência
N.° 706.612 11- Casa Davol - rente - STIF - Sociedade 'NeLtda. - Prossiga-se substituindo a
Faproco Fábriia de Produtos Cos- classe 50 pela classe e 38: excluindo Requerente - M. Fonseca & Cio. niCa de Instalações de Forros Li- Classe 5.
raéticos Ltda. - no pedido de avera impressos a determinar.
mitada - Classe 16.
bação de contrato do registro 315.734.
.1.* 714.818 - Vepelta V. P.
N.° 720.4 n 2 - Montseny EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
a- Cumpra a exigência.
- Requerente Indústria e Comér- Requerente • - Ilenster Cia.
PRORROGAÇÃO
cio Vepelta Ltda. - Classe 23.
Ltda. - Classe 36.
Diversos
N. 715.553 - Villaça - ReN.° - 720.504 - Tobara - ReRio, 26 de janeiro de ' 1966
quer.mite
Palhinha
S.
A.
Inquerente
- Perfumaria Guedes
Equipamentos Industriais Elsa Ltda.
dústria e Comércio de Bebidas Sobrinho Ltda. - Classe 3.
Exigências
a- no pedido de apostila; no registro
em Geral - Classe 42.
N.° 720.531 - Celite - Requen9 272.890. - Anote-se, mediante
N." 715.985 - Eucaliptonina - rente - Johns Manville Corpo.
Têrmos com exigências a cumprir:
apostila, o contrato de exploração, já
Requerente - Demétrio Peres & ration - Classe 16.
averbado no registro anterior 134.533.
N9 686.962 - Hudson Soares de
Sauza, José Tupinambá da Mota, Cy., Cia. Ltda. - Classe 3.
1\1:* 721.604 - Ilepaneurin EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXA- nira Nunes Firme, Ana Mori Lyra, OsN.° 717.810 - Roncheiro - Requerente S. A. Institutos TeME FORMAL DE MARCAS
Requerente
Café
Esporte
Ltda.
\veado Terra de Faria, Yola,ndo Alves
rapêuticos • Reunidos Labofarma
de Lima.
- Classe 41.
Classt 3.
Rio, 26 de janeiro de 1966
N 9 705.014 - Roberto Marinhe.
N.° 717.999 - Gloria - RequeN.° 721.616 - Seltzerina N9 721.684 - Fábrica de Escovas rente - Carlos Belinzoni - ClasRequerente - Instituto Médico
Exigências
Suira Lida
se 31.
Industrial de A plicações ScientiN9 722 592. - Bhering, Cia. S. A.
N.° 718.592 - Uma - RequeTêrmos com exigências a cumprir:
N9 723.843 - Tecnoprint Gráfica rente - Refinadora Paulista S. A. ficas - Classe 3.
N9 416.326 - Plásticos J. J. Indús- S. A.
. N.° 721.618 - Amebotox tria t Comércio Ltda,
N9 723.940 - Rio Gráfica e Editara - Classe 41.
Requerente - S. A. Institutos
N.° 718.593 - Urna - Reque- Terapêuticos Reunidos LaboforN9 428.207 - Emprêsa de Propagan, Ltda.
da Publitc Ltda.
N 9 724 081 - Rodrigues & Faria rente - Refinadora Paulista S. A. ma - Classe 3.
N 9 429.453 - Colonização Faroeste Ltda.
- Jasse 42.
Comércio Ltda.
Ã. 721.673 - Vagatura - ReN9 704.633 - IcUsa - Instituto DieN.° 719.220 - Chá Victória N 9 432.355 - Wells Manufacturin tético Infantil S. A.
Importadora Uni- querente Quiinica IIaller LiRequerente
Corporation.
N 9 704.904 - Mead Johnson Endomitada - Classe 3. N9 437.456 - Casa Mattos, Papeie - chimica Indústria Farmacêutica S.A. versal Ltda. - Classe 41.
N.° 721.674 - Neuriberi - ReN."
719.813
Big
Palace
ria e Livraria S. A.
'722.696
Condomínio
Edifício
N9
Ileotiarente - Manoel Santos - querente - Haller LiN 9 445.483 - R. Prosdocini e Cia. Itararé
mitada - Classe 3.
Ltda.
N 9 '722 797 - Laboratoires Chauvin_ Classe 36.
N.° 721.692 - Ilaller ReN 9 450.213 - Arco Artefatos de Blache & Cie.
N.' 708.934 National - ReConcreto e Congêneres Ltda.
querente - Matsushita Eletric In- querente - Quimica Haller LiN 9 451.206 - Tintas Finas Comérmitada - Classe 3.
Diversos
dustrial Co. Ltda. - Classe 8.
cio e Indústria Ltda.
N.° 721.699 - Jóia RequeN." 720.061 - Irantex - ReN 9 451.207 - Tintas Finas ComérTêrmos aguardando anterioridade: querente - Tecidos Iramtex S. A. rente - Cooperativa Agro Pecio e Indústria Ltda
1
N9 701.339 - Casas Gaio Marti S.A.
cuária de Rio Preto ResponsabiN 9 456.437 - Rainox 1 Indústria e N 9 722.301 - Indústria de Calçados - f',,asse 23.
N." 720.268 - Candinho - Re- lidade - Classe 41.
Co/atraia de Detergentes Ltda.
Arte, S. A.
querente --Companhia CinemaN9 4a6.'76e - Luisa Campbell.
N." 721.700 - Jóia - RequetogrMica Vera Cruz - Classe 32. rente - Cooperativa Agro PeN 9 466.790 - Recondieionadora de
Prorrogação de marcas
Cabacotes Italo Brasileiras Ltda.
N.° 720.209 - É Proibido Bei- cuária de Rio Preto ResponsabiN 9 470.809 - Poliquana Indústria e
Foram mandadas prorrogar as jar - Requerente Companhia lidade - Classe 41.
•
Carnérc i o S. A.
marcas abaixo mencionadas:
Cinen.latográfica Vera Cruz N.° 721.840 - K - Requerente
N 9 470.906 - Emerêsa Transporta- Nadir Figueiredo Indústria e
N9 391.915 - S.A.M.S. - Reque- Clwse 32.
do) e América do Sul Ltda.
N 9 472.447 - Laboratório Mercex rente: S. A. Moinho Sentiste IndúsN." 625.253 - Leite de Colo- Comércio S. A. - Classe 14.
trias Gerais - Classe 37.
Ltda.
N.° 721.844 - Mexicana - Renia (limpa, alveja e amacia a
N 9 473.119 - Nacional Cia. Distri- N9 555.357 - Emblemática (desenho pele) - Requerente - Studart querente - Nadir Figueiredo Inde seta) - Requerente: The Parker
bua.o r a de Produtos de Petróleo.
S. A Indústria e Comércio - dústriu e Comércio S. A. - ClasN 9 475.101 - Sociedade Comercial, Pen Company - Classe 17.
se 11. .
N 9 635.666 - F'rench Cancan-Caron Classe 8.
Industrial e Imobiliária goblas Bar.
N.° 721.873 - Horniman's Pure
N.° 703.959 - Pebeco - Re- asequerente: Parfuns Caron reto S. A
querente - P. Beiersdorf - Clas- Tea - Requerente •- Overseas
N 9 477.040 - Alsa Importação e Classe 48
N9 636466 - M.E.I.R.A. - Re- se 48.
Trading 'Corporation (1939) LiCorn arei° Ltda.
N 9 484.130 - Coberpav , Coberturas q uerente: M.E.I.R.A. Materiais de
N.° 721.610 - DietaCops - mited - Classe 41.
Engenharia e Instrumentos Reprodu- Requerente - $. A. FarmacêuN.° 722.096 - Zimorpedic C Pavimentações Ltda.
ções e Ampliações S. A. - Classe 1. tica Brasileira Farmabraz - Clas- Requerente - Zinuner Orthopae9 484.135 - Nene & Nassar.
N
9
665.302 - Dalevita - RegueN9 484.139 - Metalúrgica Thomeu
die Limited
Classe 10.
reflita andalécio de Souza Dias - se 3.
Ltda.
N.° 722.357 - Elixir de Ca -.
Classe
4/.
N.° 721.611 - Supleeaps - N 9 484.148 - Cia. Fuller Equipa
N9 667.168 - Cacique - Requeren- Requerente - S. A. Farmacêu- mapú Composto - Requerente
i
'atentos Industriais.
te: Fábrica de Móveis Cacique Ltda. tica Brasileira Farmabraz - Clas- Cesar Santos & Cia. Ltda. N9 484.149 - Aristides Passar!.
Classe 3.
- Classe 40.
9 484.151 - nerval Textil Ltda.
se 3.
N9 484.160 - Ineopa S., A Indús- N9 677.448 - Damalte - Recue N.° 722.358 - Tintura DigesN.° 721 757 - Esperanças do
imenta. rente: Miguel Lasheras Giner - Clas"ria e Comércio de Produtos Al
Brasil - Requerente - Francis- tiva - Requerente - Cesar Sanse 41.
dos.
tos & Cia. Ltda. - Classe 3.
N 9 484.165 - Artesal lAteller de N9 682.384 - Aosoluta - Requeren- co %arrue Alves - Classe 32.
N.° 722.359 - Elixir Cabeça
te: S. Leão - Classe 35.
N." 723.003 - Rover - Reque1
arte Sacra Ltda.
de Negro -- Ilequerente - Ce-rente - The Rover Company
N9 484.166 - Edisacra Editora de N9 682.721 - A tl as Textil Taba Cow S. A. -- Classe 34.
Santos 4.4r, Cia. Ltda. - Classe 3.
- Classe 6.
livras Sacros Ltda.
03
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N.° 722.362 - Assecloran N.° 721.753 - Leber - RequeN.° 683.070 - Tritheon Requerente - Souza Seabra & rente - Lebre S. A. Indústria Classe 3 de Ortho Pharmaceutical
e Comércio - Classe 11.
Cor.
Çia. Ltda. - Classe 3.
N.° 721.755 - Palestras de UtiN.° 722.373 --- Pomba - ReN.° 691.835 - D. L. Moore querente - União Fabril Expor- lidade - Requerente - Fran- Classe 11 de Donald Lee Moore.
tadora S. A.- UFE - Classe cisco Buarque Alves - Classe 32.
N.° 692.343 - Neutono - Clasn.° 46.
N.° 721.756 - A Voz do Pas- se 10 de The Dentists' Supply
N.° 722.374 - Rola - Reque- tor - Requerente ---- Francisco Company of New York.
rente - União Fabril Exporta- Buarque Alves - Classe 32.
N.° 712.351 - Lujola - Classe
dora S. A. - UFE -- Classe 46.
N.° 704.954 - Hemypnon N.° 722.375 - Cafeteira Brasi- Requerente - Ciba Soviété Ano- n.° 1 de John Lucas & Co. Inc.
leira - Requerente - Cafeteira nyme Ciba Aktiengesellschaft Ciba
N.° 717.040 - Rabtex - Classe
Brasileira S. A. Indústria e Co- Limited - Classe 3.
c.° 47 de Texaco Inc.
mércio de Metais - Classe 11.
N.° 720.530 - Havoline
N.° 704.955 - Natal - RegueN.° 722.376 - Cristal - UFE
Requerente - União Fabril rente - Companhia Wetzel In- Classe 47 de Texaco Inc.
Exportadora S. A. - UFE - dustrial - Classe 46.
N.° 721.869 Sca Horse Classe 1.
N.° 704.962 - Heyn - Reque- Classe 6 de Outbcard Morine CorN.° 722.776 - Rudan -- Reque- rente - Carbu Heyn & Filhos poration.
rente - Fbrica de Calçados Be- Ltda. - Classe 5. .
N.° 722.034 - ótimo - Classe
Iorizonte S.. A. - Classe 36.
N.° 720.436 - Manufatura Se- n.° 4 de Sherwin Williams do
N.° 723.032 - Bodylac -- Re- leiro (MS) - Classe 35.
Brasil S. A. Tintas' e Vernizes.
querente Sherwin Williams do
N. 721.609 - Rauwotrat N.° 722.035 -4- ótimo - Classe
Brasil S. A. Tintas e Vernizes - Requerente - S. A. Institutos
n.° 46 de Sherwin Williams do
Classe 2.
Terapêuticos Reunidos Labofarma Brasil S. A. Tintas e Vernizes.
N.° 723.033 - Rodylac - Re- - Classe 3.
N.° 722.041 - ótimo - Classe
querente - Sherwin Williams do
N.° 721.736 - D. Quichote Bras': S. A. Tintas e Vernizes - Requerente - Pan Produtos Ali- n.° 17 de The Sherwin Williams
Co.
Classe 4.
mentícios Nacionais S. A. N.° 723.537 - Polyhydrol - Classe 41.
N.° 722.099 - SSW - Classe
Requerente - Sehering Corporan.° 10 de The S. S. White DenN.° 721.752 - B & R - Re- tal Manufacturing Company,
tion - Classe 3.
querente - Bopp & Reuther G.
N.° 723.563 - Pin.; Pong - M. 13. H. - Classe 31.
N.° 722.100 - SSW - Classe
Requerente - Companhia BrasiN.° 722.053 - Balão - Reque- n.° 40 de The S. S. White Denleira de • Novidades Doceiras - rente - Fábrica Vulcão e Tintas tal Manufacturing Company.
Classe 43.
e Vernizes S. A. -- Classe 1.
N.° 722.189 - A Alma deUrn
N." 723.639 - Dornicile - ReN.' 72....092 - Tonistim - Re- Bom Cocktail - Closse 42 de
querente - Eugênio Goulart Maquerente - Merck & Co., Inc. - Tanqueray Gordon 'And Company
chado - Classe 2.
Limited.
N.' - Z23.643 - Gala - Reque- Classe 3.
N.° 722.415 - Bilivix - Rerente - Dr. August Oetker N9 '722.773 - Pratt & Whitney querente - Lab. Neomed Ltda. Classe 6 de: Pratt & Whitney CompaÊlass 41.
ny Incorporated.
N.° 723.702 - Chemstrand - - Classe 3.
N.° 722.972 - Guaramidina Requerente - Monsanto CompaN9 724.655 - Primodian - Cld,sse 3
Requerente - Laboratório Estrela de: Schering Aktiengsellschaft.
ny - Classe 1.
Ltda.
Classe
3.
N.° 724.047 - Beco dos Amores
N9 704.627 - Lab - Classe 14 de:
.T.° 722.073 -- Como Represen- Requerente - Perfumes Matado Inernamente- - Requerente Francisco Giannini.
libú - Classe 48.
-- Laboratório Estreita Ltda. N.° 724.049 - Rua do Catete Classe 48.
- Requerente - Perfumes MaN.° 723.322 - Tropical SUiting
11bú - Classe 48.
N.° 724.050 - Vista Chineza - Requerente - Companhia Ria- Requerente - Perfumes Ma ekstad de Linhos Ltda. - ClasREVISTA TRIMESTRAL
se 23.
libú - Classe 48.
DE
N.° 724.350 - Baytinal - ReN.° 723.323 - Tropical Suiting
JURISPRUDÊNCIA
querente - Farbenfabriken - - Requerente - Companhia 131aDO
Classe 3.
ckstaff de Linhos Ltda. - Closse
SUPREMO TRIBUNAL
N.° 724.373 - Dentalcril - Re- n." 23.
querente - Carlos Pinheiro CarFEDERAL
N.° 723.367 - Helios -- Requevalho - Classe 10.
VOLUME 34
N.° 724.656 - Apragon - Re- rente - Casa Granado, LaboraPasci/cuia I - outubro de 1965
querente - Schering Aktiengesel- tórios, Farmácias e Drogarias Li- Cr$ I 500
mitada - Classe 48.
Ischaft - Classe 3.
N.° 724.769 - Micoren - ReFascículo
fl. - novembro de 1965
N.° 723.689 - Clássico - Requerente -J . R. Geigy S. A. - querente.- Fundição Brasil S. A.
- Cr$ 1.800
Classe 3.
- Classe 8.
Fascículo IR - dezembro
N.° 704.618 - Giorgitex - Rede 1965 - Cr$ 1.400
N.° 723 827 - Ruhler do Braquerente -- Cotonificio Guilherme
sil - Requerente - Gebrueder
Giorgi S. A. - Closse 40.
A Revista Trimestra de ¡uris- .
Buhler - Classe 6.
prudência do Supremo Tribunal Fe-'
N.° 704.619 - Giorgitex - ReN.° 724.048 - Beco dos Namoderal contém a matéria que, antequerente - Cotonificio Guilherme rodos - Requerente - Perfumes
riormente, constituía o Apenso . ao
Giorgi S. A. - Classe 37.
Diário da justiça,
Malibú Ltda. - Classe 48,
N. 704. 620 Giorgitex. - ReN.° 724.332 - Brankiol - ReA VENDA:
querei: te - Cotonificio Guilherme
querente M. Sardinha S. A. InGiorgi S. A. - Classe 4.
Guanabara
Na
N." 704.621 - Giorgitex - Re- dústria e Comércio - Classe 46.
Seção de Vendas:
querente - Cotonificio Guilherme
N.° 724.661 - Frifar - RequeAv. Rodrigues Aves, 1
Giorgi S. A. - Classe 36.
rente - Agorifico Fazendeiros
Agência I: Ministério da Fazenda
N" 704.628 - Lab - Reque- Reunidos S. A. - Classe 41.
Atende-se a pedidos pelo Serviço
rente - Francisco Giannini Prorrogação de marcas com
de Reembôlso Postal
Classe 15
apostilas indicadas pela seção:
N.° 704 685 - Kinderbro Em Brasília
R.-- - ldisa - Instituto
N.' 682.720 - Biachuelo -Na sede do D.I.N.
Dietilico Infantil S. A. - Clas- Classe 17 de Tecnogeral ;1/4 A.
Corn A rcio• e Indústria.
se (I..

Janeiro de 1966 437
No 704.700 - Creme de Arroz
Classe 41 de: Laborterápica Bristol

8. A. Indústria Química e Farmacéu.
Uca.
N9 722.081 - Federal - Classe 35

de: S. A. Cortume Carioca.
N9 722.402 - "7 - Oclock - Classe
48 de: The Gillette Company.
N9 722.405 - Maizena - Classe 41
de: Com Products Company.
N9 722.974 - Como Representada
Internamente - Classe 46 de: Laboratório Estreita Ltda.
N9 723.414 - "W" - Classe 11 de
Wetzel & Cia. Ltda.
N9 '723.611 - Penicilium -- Classe
3 de: Bracco Novotherápica, Laboratórios S. A.
N9 724.640 - Vapolith - Classe 17
de: Interchemical Corporation.
Insígnia Comercial Prorrogada
10 676.884 - Siam - Classes: 6
7-8-10-11-12-17-49Requerente: Siam Sociedade
trial Americana de Máquinas Tor.
cuato Ditella, S. A - Com e-zclzsão
de classe 12.
Sinal de Propaganda Prorroga 'a
N° 523.872 - Corcovado - Cla-ses:
25 - 32 -- 33 e 50 de: Cia. de Se_ iros
Gerais Corcovado.
Expressão de Propaganda Prom- adi
N9 '722.590 - Café Globo Bom Até
a Intima Gota - Classe 41 de: Bhe..
ring, Cia. S. A.
Frase de Propaganda Prorrogada
N9 703.250 - Leonam Máquina de
Costura do Quarto Centenário - Cias,.
se 6 de: Manoel Ambrosio Filho S. A.,
Indústria e Comércio.
N9 704.963 - O Ladrilho São Caetano Não Risca, Não Mancha - Não
Descascas - Classes: 15 e 16 de:. Cerâmica São Caetano S. A.
N9 722.759 - Pó de Arroz Lady é
o melhor e não e o mais caro - Cias..
se 42 de: Perfumaria Lopes Indústria
e Comércio S. A.
N9 722.762 - O Ferro Voa - Classe 48 de: Indústria e Comércio Atlantis Brail Ltda,
Nome Comercial Prorrogado
N9 722.767 - Indústria de Artefatos de Metais - M G Ltda. de: Indústria de Artefatos de Metais "MG"
Ltda.
Titulo de Estabelecimento Pror- iado
N9 723.645 - Imobiliária anta
Inês - Classe 33 de: João He- •ique
Fernandes
N9 723.616 - Gráfica Vitória 1. A.
- Classe 33: Gráfica Vitória S. A.
Retificações de clichês (térmot ante..
riores)
Têrmos:
N9 456.961 - Marca - Vila Formosa - Requerente: Pastelaria Chineza
Vila Formosa Ltda. - Clichê publicados em 31 de dezembro de 1965
para a classe 41: artigos na classe:
como sejam pasteis de queijo, carne,
palmito, camarão e ovos.
N9 547.691 - Nome Comercial Cia. J.R.B. - Administração e Or.
ganização - Requerente para: Cia.;
J. R. B. - Administração e Organi.
zação - Clichê publicados em 31 de
dezembro de 1965.
N9 492.772 - Marca: Sete Vidas
Requrente: São Paulo Alpargatas S.A.
- Clichê publicado em 31 de dezembro
de 1965. - Classe 1 artigos na classe.
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CERTIFICADOS

Termos

rxPEDroos EM 11 DE 'NOVEMBRO DE 1965

Marcas -- Classes

Registros

(4.
321.387
Utilar Org. - 33
330.387
321.388
Fcspal -.3
333.585
321.389
Marlene 3- 41
333.773
321.390
City Novel - 13, 8, 36
377.541
321.391
Real - 21
387.754
32/.392
13Iarajoara., - 19, 41
392.962
321.393
41
Vila Real
895.608
321.394
898.547 Ind. de Cortiças Funchal - 4, 28, 31
322.395
13rasa Instituição - 32, 33
193.793
321.396
Platt - e
196.809
321.397
896.931 Primo - 36
321.398
397.174 O Condor - 32
897.453 Tubos de Alumínio Bandeirantes - 11
321.399
Cia. Cearense de Cimento - 1, 2, 4, 16
321.400
398.283
321.401
328.816 113rasa - 33
399.223 Banda Branca -- 46
t 321.401
400.659 M. P. Marcas e Patentes - 32
1 322.403
401.307
Florestal -- 4
321.404
402.753 Joly - 41
321.405
402.957
Marilia, Automóveis S.A. - NC
321.406
403.972 1 São Paulo Agrícola - 32
331.407
404.804 Club do La3 - 33
321.408
405.686 C3rtume Galo Branco - 35, 33
321.439
407.369
Lm Faixa i, - 46
321.410
412.863 P:mar - 41
321.411
41.3.226
Salcita - .42
321.412
416.809 Anhanque
ra - 41
321.413
422 379
Lisboa Antiga - 33, 41, 42, 43
1 321.414
425.577 D3plex Pias' - 11
321.415
425 430
Uniflor -' 46
321.416
427.929 ração Glória - 33
321.417
429.582
A.fe - 33
• 321.418
429.699 Marcoro/o Viagens e Turismo -- 33, 50
221.419
431.662
Plastican -- 21
433.499 Maura 321.421
436.958 Imagens Fluminense
321.472
438.731 Metalfor -15
321.423
439.843 I Camig - 45
221.424
440.465
Cleartex -, 47
221.425
441.481
Arcarelu -; 40
321.426
441.768
Entocilin
3
221.427
442.407 Casa Santiago de Peneus S A.
331.428.
444.215 Rio Lona Norte - 32
323.439
. 444.375
Entre diga que ê e pague - 1 a 50
323.420
445.497
Jornal das Prefeituras - 32
321.431
443.519
Globo Ciciletas - 21, 33
321.432
447.514 Mido - 13
321.433
443.050
Cofntreau 2- 42
221.434
448.767 Fiesta - 36
321.435
450.557
F Monteiro- S. A. Com3refo Indústria e Import. 221.416
450.595 Ferfumadon CabIoco - 2
321.437
450.623 Tildzor - 6
321.438
450.704
Hotel Recreio - 41, 42, 33, 43
321.439
453.221
Regional São José - 33
321.440
453.238 CaFhmere Bouquet - 48
321.44/
453.293 Academia Mineira de Acordeon - 33
321.442
453.426 1 Santalueta - 41
321.443
453.732 Cia. Pernambucana - 4, 28, 39
321.444
453.744 nBanho de Lua - 42
321.445
Rofran - 5
457.753
321.446
453.799
Correio da Baixada --- 32
321.447
453.830 G Mn - 32
321.448
454.011 Sivam - 7
321.449
454.277
Pe descalço - 36
321.450
Erbi - 41
454.426
321.451
454.800 Belacap 321.452
455.731
Luvenol - 3.
321.453
Cisaflor - 28
456.108
321.454
457.416 Mai - 7 3
321.455
453.970 Chi ko - 21
321.456
459.919
Revista Mecanica Nacional - 32
321 457
460.838
Chrfstiani Nielsen - Engenheiro NC
321.458
480.515 Le Printempe - 15
321_459
307.153
Auro - 14.
r 321.460
- 429.407
Padaria e Confeitaria-- 41, 42, 43
32/.431
443.252 Papagaio - 40
.32E462
520.532
Kibar - 41; 42, 43
t 321.453
529.563
Kiriatex - :36
1 321.434
539.230 Padrão - 32
321.485
544.399
Assa - 32, 33
321.466
546.099 Da Sé - 34
321.457
552.722 Panex - 39
221.438
Santista - 41
552.880
321.463
Borella 555.88,2
321.373
578.697
Estufa de 0ouro - 21, 33, 47, 50
/21 471
538.029
Agrafhoto --. 28
32/ 472
838.787 Mitto - 6
321.473
845.279 I Ergometrina ,- 3
321.474
721 4,k75
646.466
Relojoeiros do Brasil - 8
647.335 Transfocal ec, Conjunto - 38
221.476
321.477
853.459 t Rainha - 10

Termos

Marcas - Classes

1 RmLstro3

321.471
653.460 Reine - 10
321.479
653.464 Assafrana - 43
321.480
Surpresa - 41
660.141
321.481
639.962 MU - 41
Sociedade Industrial de Máquinaa - 6, 8,, 10, 17, 40 332211..448323
673.977
674.195 Bolvhofra - 3
321.484
1
Alca Thinner Dilactol
674.468
321.485
673.475 S. A Real de Ferragens
47
321.486
678.982 , Tem m3is procura por se mala pura
327.437
9
679.770 Patria macia
321.42 .1
17
Olzon Dor
679.771
321.489
32
620.017 A outra face do homem
321.490
Tyocoline - 3
680.239
321.491
Virex - 28
680.250
321.492
Sodyesul - 2
680.462
1 321.493
1
Sodyeco
680.463
321.494
Sodyerat - I
680.334
321.333
682.947 1 Pirulito boião - 41
321.498
Cistarnebibn -- 3
683.334
6,
Futura
683.822
I 3 221491
4 9 89
692. 358 Cama Bruno - 40
684 666 Xantigen - 10
321.500
,333-o33.t.ro - 3
65..162
321.501
Colorita - 42
685,217
331.502
636.455 Arthur Murray -37
321.503
Postal - 44
688.677
1 321.504
WV - 5
689.287
321.503
1r 7V Pxtra - 5
53a 331
3
321.506
690.305 f.Capricornlo - 24
321.507
Nitrofurol - 3
629.358
321.508
133333
- 41
6^ rs 3 35
321.303
689.947 1 Helomar - 41
321.510
695.533 Chn - 1
321.511
Uvinul - 1
697.190
321.512
697.192 , Regio - 36
321.513
697.239 1• 33organti - 41
321.514
697.210 r Reffnadora Morgantl - 41
691.215 Os Armazena da Norte - 23, 36, 37
F217.5/
5165
697.M6 As Casas Regenie Antancian - 23, 36, 37
321.517
697.213 Da Experi3ncia do passado - 41
327.518
Jorna/ dos Sportes - 92
692. 1 90
321.519
rarfe - 11
697.257
321.520
697.258 Sombra agua fresca - 40
327.527
697,2863 Triotar .
Tris - 10
697.2,00
327.523
Presbow - 8
637.325
321.524 '
Eeonolite - II
697. 326
321.535
Carpa - 1/
697.506
321..526
Maracana - 31
697.553
32/.527
Ford - 21
697.790
333.a da América - 12, 14, 15, 24,, 34. 35, 40, 49, 50 321 .528
697.803
321.529
692.034 1 Provimi - 41
321.530
693.155 I 7akIsia, - 36
r 321.511
, - 69 3 .761 E Casa Coates - 6, 8, 17
321.532
693.133 1 Partes de, todos- - 6, 8, 11, 21
321..533
6939193. Poda - 32
311.534
65 3 .704 Roda - 34
371.535
Poda 65".1.95.
633.336 Roda - 22
t"1
37•31387
Roda - 32
69 3 .197
321.533
69 9 .455 , Certa - 33
693.456
Contabilidade Revisara - NC
69'?.
633 453, Mosqueteiros - 29
693.459 . Os três Mosqueteiros 3- 29
Sabor - 41 .
698.460
Grande Hotel --33, 41, 42, 43
69 3 .495
Tersui -,33
693.496
693.513 Artex - 34
Sgr. Riria.- 5
693.520
"33333^3, de beleza de Coty - 43
300 591
1
698.551 , Tupy.
698.553 Coryzophyl - 3
3
Foligenex
693.560
693.53/3 Mauricio Cltro (Otica Lux) S A. - NC.
Aldente - 41
698.569
699.9(9 Ioirinha - 41
599.571 1 S. Leooracki - 41
391 ,55
Paravin - 41
698.572
321.556
41
Lourinha
• 698.573
331.557
699.574 roma - 41
221_558
698.575 1 Pconomla - 41
'491_59
698.6f16,STnIlitht -- 46'
321 530
37
Edificlo Montepio
692.731
322.551
698.738 Ricardi o maior nome em ene:imas -- 11
indúF3r31. de 313quinas de Cottura "Fernina"
693.753
s . h -_
221.562
C.
1 331.563
Weekend - 22
698.773
I 331.564
$3ueri3a. - 22
698.779
321.555
1
Meyer
698.7E0
;;67
21;;:
Fábrica Ekuminni de Massns Alilnentfri?3 -- 41
6983781
Laura -- 22
692.732
331.538
698.811 1 Rodeio -- 14
693.973
Toddy é o ni imento c13, ecriflança pa-a tx1^. fa-I
^9/ 51
1 mula 1 221,970
C98.3711 Today não tem nem pode ter simillarei - 41

Têrmos
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Marcas -- Classes

!Registros

Tèrmos 1

Marcas -- Classes .

Registroa

em.

698.975
698.976
699.099
699.102
699.119
699.126
699.136
699.137
699.144
699.145
699.154
699.155
699.347
699.348
699.582
699.583
699.637
699.841
699.858
699.888
699.690
699.892
699.893
699.966
699.968
699.959
700.006
700.007
700.011
700.012
700.013
700.014
700.015
700.016
700.018
700.021
700.023
700.024
700.025
700.083
700.060
700.097
700.028
700.099
700.100
700.101
702.162
700.105
700.106
700.107
700.108
700.109
700.220
700.233
700.271
700.275
700.371
700.364
700.417
700.418
700.420

Crefe de trigo
321.571
Star Moly -.-- 6
321.572
321.573
Udylite -- 1
Ekmay Joias -- 13,15, 25,e 35
321.574
A nossa saude -- 42
321.575
321.576
O 2erragista -- 22
Transatlântica Companhia Nacional de Seguros
321.577
N. C.
-321.578
Campesina -- 48
321.579
Estrala -- 8
321.580
NS12 -- 6
221.581
1/anilará -- 41
321.582
()kl Backory -- 42
1 321.583
Cieneziodal -- 3 •
1 321.584
Lallodans -- 3
t 221.535
Alpina -- 25
Engenharia Alpina lAcla. -- N. C.
1 321.586
321.587
Etlhamolin -3
321.588
Rede Joriaenalistica Nacional -- rt,nv
321.589
Casanova -- 42
i 321.590
Roux -- 3
1 321.591
Bela -- 41
321.592
Sangunahal Fonseca -- 42
321.593
Linguaphone -- 8
1 321.594
Klingler -- 50
321.595
Klingler -- 39
321.596
Klingler -- 2
321.597
Sabáo . Agreste -- 45
321.598
Maitenil -- 3
321.599
I2n1g-Life --- 11
Lacifer -- I
j 321.600
321.601;
Caiçara -- I
321.602Rimpianto -- 9
321.603
Mylady --36
321.604
Principe de Gales -- 42
1 321.605
Banco Prolar -- 33
1 321.606
Man saude em cada copo -- 41
321.607
Metrol -- 2
321.608
Axsenü -- 2
321.609
Dolin Kraemer -- 3
321.610
Apoiaram -- 3
1 321.611
Alevaire -3
321.612
Edúrvan Centenário --34
1 321.613
Premer -- 24
321.614
Centenario -- 24
321.615
i0^itiaria Satoolá6 -- 36 e 37
321.616
Soão/não -- 24
321.617
- 4-i
321.618
CNI - 31
321.619
CN 1 - 42
321.620
CNI - 44
321.621
C N I - 40
Indústria e Comércio M. Suzuki 6,z Irmaos Ltda.
321.622
- N. C.
321.623
Soneaon - 3
321.624
Sotama - 9
1 321.625
York - 10
321.626
Carioca - 42
321.627
Centenário - 36
321.628
Ciorogargan - .3
321.629
Chem - 10
321.630
Fadilaceutici Itália - 48
321.631
Quinado Izidro - 42
•
Ckrti.ir,feadocexpedid-s em 22 de novembro de 1955

Termos

MARCAS

Menina Clea - Classe 41
Clca - Classe: 41
S. C. I. 1. . Classe: 32
S2ci pana. de Transporte Transatlânticos -S C.I.1. s. A - N. C.
Fanoiernaçiea - Classe: 41
706.663
Emblemátea -- Classe 41
760 664
•JiàWernatie.o - Classe 41
700.665
EmblenvYdea - Classe . 41
700. n 66
D. N. -- .2.122se: 41
700.667
Cise: 1
Barbovena
700. 674
Duart. iraiei - Casse: 3
700 339
Sarn-sOi - , lasse'
700 6í0
Classe • 3
700 .:/!=1.g'...".w? :lie ira 3 anta
13 -- Classe.
700'..222
Classe' 3
Pcn23torlin
700.103
7c0.,7Q
casa Condo,. imo. 5 .A - N.
2.Iiss - (12se 10
700 6^2
Cerâmica Itanrasil S. A. -- N•C.
700 925

700.659
700.660
700.661
700.662

Registros

321.622
521.633
421.674
321.636
321.636
221.635
221.638
321.629
221.640
321.344
221.641
321 642
321.643
221 645
32 1 (;46
321.647
321.648

Pectanned -- Classe: 3
701 474
701 475 , Rohadur
Classe: 23
701.476
Serpasol -- Classe: 3
701.477
Nloform
Classe' 3
Classe: 3
701 478 4 PeTcortol
701.479 4 Viofal -- Classe: 3
701.480 4 Folidol
Classe: 2
701.420 4 12Aidol -- Classe' 2
701.481
Vulkadur -- Classe: 1
701.482 4 Desimelur -- Classe: 1
701.483 1 Dentmphen
Classe: 1
701.484 4 MIcrosulfo - Classe: 2
701.485 4 Dirnefos -- Classe: 2
701.486
Borliringer Mannheim
Classe: 48
/01.487
Itaupuna
Classe: - 3 •
701.488 4 Cyclomycina -- Classe' 3
101.842 , Org. Vitória de Public Ltda.
N.C.
701 947
Cabeça de tndlo -- Classe: 36
702,004 São Bento da' Ftala Aberta -- Classe: 41
102.021
Estrela. -- Classe: 41
702 021
Estrela 2- Classe: 41
702.021
Estrela
Classe: 41
702.022
Fábrica de Tecidos e Esperança S. A.
702.223
Hotel Rio Verde .- Classes: 41
42 e 43
702.465
Orchddea
Classe: 32
702.471
Zetv -- Classe 48
702.729
Salomão -- Classe: 23
702.731
reta
(lassa' 41
702.817
GetRubron -- Classe: 3
702.859
Magro -- Classe: 48

lp • • ••

321.650
321.651
321.652
321.653
321.054
211.655
321.657
321.656
521.657
321.658
321.659
321.660
221.261
221.662
321 663
321.684
321.065
321.660
321.667
321.661
321.660
321:668
321.669
221.670
321.671
321.672
321.673
321.674
221.675
321.616

•
Certificados expedidos em 23 de novembro de 1985

Termos

MARCAS

127.177
Toureiro -- Classe: 42
- I28 240 IDiamante -- Classe' 6
148.887
Sorriso -- Classe: 41
152 028 Corffiança
Classe:. 23
' 232.867 llac_Gazi) - Classe 36
302.199
Invicta -- Classe . O
Verasal -- Cl asse' 2
348.160
353.902
Fecharnid -- Classe 3
257.113
Quimorgan -- Classe: 2
357.117
Brazinca -- Classe: 21379.371
Martins -- Classe: 21
Pagor
392.724
Classe' 41
396.522
EYnpire
Classe: 6
379.371
Martins -- Classe: 21
3922724 Paeor
Classe: 41
3516.522
Empire -- Classe: 6
Darolex
Classe' 17
397 069
Orsum
Classe' 8
410.518
410.601
Classe: •10
Eufórica
414.281
Comp. Bras. de Sina.llzação S. A. -- N.0
429.151. Loja Paulista
Classe: 23
Classes: 4 -- 8 -- 17 -Móveis N EL de Fátima
432.346
25 -- 2d - 27 -- 34 -- 40 -- 49
M. J. - Classe: 6
422.543
15 -- 22 -433.286 . Casa Vogue Ltda. -- Classes: 8 -- 12
23 -- 24 - 31 -- 32 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 39
27 -- 30 e 13
- - 40 -- 49 -- 25
Remodi -- Classe' 21
433.942
Centra. -- Classe' 8
433 945
Atlaço --•Classe:'46
434.112
P. M. -.s. Classe: 8
437 127
437 128 P. M. -passe' 32
Pêcto Tio 3arn --Classes: 6 -- 8 -- 11 -- 21 . -- 33
437.201
- - 39 e 47
Incorpa -- Classe' 16
437 770
Flrol
228.355
Classe. 41
438 564 S52),Manog -- Classe* 41
Paschleta -Classe- 41
432 788
Imperial -- 62asse: 6
439 756
Classe: 48
Verve
440 188
440.213
Solucortmacyl - (lasse: 3
Medusa -- Classe: 29
440.440
CcMnia -- Classe: 4
440 607
UNI-Mal -- Classe: 1
440.673
Vendavs. Eloutique -- Classe: 36
441. 859
442.018 1 Vent -- Classe: 11
442.378
Radial -- Classe: 43
Classe: 23
Essextrob
442.552
4à,
Classe: 16
Protect
442.225

Registros

321.677
221 678
321.679
221.280
321 681
321.082
321.683
321-684
321 685
321.580
221.681
221 688
221 689
321 687
321.288
331 689
321.690
321 691
;21.692
321.003
321.694
321.695
321 696
221 697
321.698
321.698
321.700
321.701
221.702
321.703
221.704
321.705
321.706
321.707
321.708
321.709
321.718
321 71/
321.712
221.113
321.714
321.715
321.716
321.717
321.718

1
Termos 1

Registros

Marcas -- Classes

321.719
443.561 I Amelanil - Classe: 3
321.720
Zerilda - Classe: 36
443.714
321.'41
443 175 I Fisco & Indústria -- Classe: 32
321.722
d,
443.778 I Felha do Uotorista - Classe: 32
221.723
443.897 I Trachyl - Classe: 3
321.724
443.502 I Dinbi - Classes: 36
321.725
Aigati - Classe: 21
443.940
311 .20
Benice - Classe: 33.
44'3.017
321.127
Interjacto - Classe' 49
447.911
321 828
Classe: 17
Sete Praias
450 323
3213:29
Ciasse: 58
Rio Max
451.159
321.730
Florida ShoppIng - Classe: 33
451.443
321_731
Máquina Sari r.a Julia - Classes: 39 41
451.835
321.331
33
Beneficência _Brasil Portugal - C:
452.604
321.732
Beneficência Brasil Portug al - Classe: 33
452.604
321 S23
452.776 • Três Losangcs r- Classe: -8
321 734
Edifício Central - Classe: 33
453.020
391.734
Edifício Central -- Classe: 33
4.3 020
Teto Consórcio Industrial Imob. - Classes: 76 e 33 321.735
452.043
32l.7.. ft
Classe: 3
Mioflex
453.104
453.287
Alfazema do Algarve - Classe: 48
321 737
453.993
Crucicbe RP-x -. Classe: 11
321.728
454.077 Dermicum
"
421.739
454.344
Seloplast - Claste:
321.740
454 496
Edifício Tocantins - Classe: 33
2?1 741
454.769
Epic
Cla;ise; 32
321 742
455.376
Sinterlite
321 143
Classe:
457.932
Agua Purgativa de &ober -- Classe: 3
321 744
459.520
A/Tildo Bortolini - Classes: 33 - 52 e 43
321.345
• 4

Certificados expedidos em 24 de novembro de 1965

Têrmos

190.912
237.317
346.790
249.898
250.285
375 630
283.273
334.655
389 166
2911.010
295 553
421.570
40;.434
409.792
424 517
426 018
423 744

430.381

490.381.
430.749

4.X1.41
421 942
434.302
424 sIn
425 119
435.587
435.744
433.794
429 669
441.654
447.158
447.229
442.222
442-343
442.439
442.777
442.5'90
443.050
443 125
443.125
443.500
443.778

444.283
445.759
445.910,
445.911
446.214
449.319

Janeiro de
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Registras

MARCAS

Ferragens Sâo Jorge - Classe: 11
Transportadora
Clstse: 33
A. B. C - Classe: 2t
Foz -- Classe. 32 '
Sorsa S. A -- Classe* 33
Match
.311asse: 32 ..
1. P. L
sAasse 6
esse: 33
.Vermil P
clasSe."8
Meie --sChisses:12
41*-- 42 - ss
Sul 13rasi1eia de Ccniércio
N. C.
Rocha -- Classe: 15 .'
Strsmax
411nsse: 16
Poliseal -- Classe" 8
Bsneare
':lasse' 24
!Seve Dose - Cilasss ." 36
Verllte
CIssec- 8
7lssse:.41
-- (314sse . ,41
Sid i fIcSo S41-4 0 - C1s4se: 23
I .lbertv
41/sssr-'i
Tirosarnings
rdsse. 3
A Insnsrinl Ri oExcusivamente
Cisssess 30
-- 31 -- 18 ..
r
,
cw.df.
10
Antolc o.in .- Cla,•rP•
paulf • Press - rlassP. 39 - 33
riti5,0p- e
3".4.:icrodoze
Ss s±1-1 esesi n184
• C33sse: 41
I. IS T. -- ri s6
Yrnanrern do J3snsil
Classe 22
P. -- Cifass4' 11
C2nsse. 8
Bico
ssssis•__ risses'
733'2 --11"s'
Trr
Classe, 25 4'.
C.W.ta. de 74its4 L Classe: 27
CiaPRP• 5S
Seanins
mencFn _.. Classe: 40 Hospital e MatPriirriad ,,. - Classe: 31
Apriverde - ('lasse. 41 •
AS - Classe • .11
Jornal de Osvaldo
- Classe: 32
Bigan - Classe:
Bolo Parabens
Classe: 41
Jandana - Classe: , 41
Jandaia - . Class . ' 41
A Notícia de Brasflia - -, Classe: 32
Classe: 8
Solute

Termos

1.1.ARCAS

Eautec -- Classe: 14
449.322
Marte -- Classe: 16
449.390
Jaguar -- Classe: 36
433.001
Tracid -- Classe: 2 •
454 810
Cariuna -- Classe 41
46b 435
Classe: 1
Plascindart
458.657
Gorila -- Classe' 41
459.454
Fiscal -- Classe* 41
459.841
460.038
Pneunsoliep -- Classe* 3
Ponto Alegre -- Classe: 41
460.591
Arruda -- Classe: 41
460.704
462.416
Relax Anatcmic -- Classe: 15
Lageido
462.576
Classe: 41
462.736
Metalvendas -- Classe: 6
462.938
Agência Mlilm Cobranças -- Classe: 33
Malho
463.740
Classe: .16
465.199, Kursen
Classe 48
465.351
Catop -- Classe 38
407.552
Chaves -- Classe: 33
477.949
Alia/
Classe' 5 •
473.612
Quanto S7414 Um Ponto -- Classe: 32
479.444
Chita -- Classe: 38
480.341
Gitalme =- Carsse: 11
-- Classe: 2
430.505
Ary
480.659
Arquivos do Conselho Regional -- Classe: 32
AA.F
489.664
Classe: 8"
CanSse: 16
420.769
Vicran
420.932
14elvética -- Classe* 46
Teeldisc -- Classe: 46
430.835
rilcataco -- Classe: 16
439.339
430.1144
Cisa Afolho de Tomate -- Crassa: 41
4E0.989
Flanobra3 7- Classe: 25
431.003
Via Tia Moto -- Classe: 20'
481.035
CBT -- Classe: 11
481_035
CBT
Classe: 21
421.059
Classe: . 46
Varquhn
491.1S9 1
CInsse: 11
431.288 1 Psicodin
Classe: 3
431.293
AnVsil -.4 Classe: 41
481.595
PIEM
Classe: 42
481.629
Suzana -- Classe: 34

321.746
321.347
321 743
221 749
'21 sss
331 "51

1966

' itegistro,

221.794
321.795
321.796
321.797
321.798
321.199
321.800
321.801
321.802
321.803
321.804
321.805
321.806
321.807
321.808
321.809:
321.810
321.011
321.812
321.813
321,814
421.815
321.816
321_817
321.818
327.31.9
321.820
321..821 .
321.722
221.323
321.824
321.825
321.826
321.827
221.828
221.829
221.830
321.331
221.832
321.013
321:534

Certificados ex.pedidos em - 2- 5 de novembro de 965

/21 35is

s21.753
331 '54
321 s5S
9 11 "57
ssi sgs
RnI .S:1
'4'71 'Sn

Rol ,g1
•
'7C7
7 ).1 'BR
•
r:24

,vN.1 '765

•
.±6.
32' 767
351

ssi 738
ssl 'rrg
p21
291 771
9111 711
221 773
n9l ,n4

R41 775
Rn/

s,s
737
.739

2111
931 7.79

on.

".*11

2111 7°9
231 752
321

mgR

!=91 "q7
331 762

92,1
R9I
121
/21
39,3

sin.)
-'no
401
70n

723

Têrmos

MARCAS

Registros

159.869
Argumentos -- Classe: 32
321.835
175.003
Ursa -- Classe' 8
321.836
192.231
Loja do Sol -- Classe: 8
321.837
193.231
Phenix -- dasse: 34
321.838
294.944
Velevin
Classe: 3
321.839
296.193
Fábrica de Telas -- Classe: 11
321.840
318.330
Universo -- Classe: 32
321.841
354.023
Emblemática -- Classe* 10
321.342
368.396
Alpina -- Classe: 17
321.843
334.117
Iasa -- Classe' 21
321.844
402.462
Incomaba
321.845
Classe: 1
410.719
321.845
Very !Sas .- Classe: 40
421.866
321.847
Sol Neon -- Classe: 8
426.237
321.648
Denise
Classe: 23
321.849
426.284
Derby -- Classe: 23
427.711
221.850
Royalvista -- Classe: 8
321.851
428.572' Petorson -- Classe: 8
429.696
321 852
Três Palas Cruzados -- Classe.: 42
431.582
321.854
Leibinger -- Classe: 38
432.318
Bar e Restaurante 13rahrna -- Classes: 41 -- 42 -- 43 321.855
321.856
433.592
Drurys -- Classe' 42
433.935
321.857
Firestop -- Classe: 1
321.858
434.123
Moda e Penteado -- Classe: 32
435.743
321.859
(Unísseis -- Classe: 3
321.860
440.482
Trapiche Realeza -- Classe: 33
441.189
Ateher Especializado em Cabelos -- Classes: 28 -- 48 121.861
441.840
221.832
Gentileza -- Classe: 41
221.863
443.270
Cimopel -- Classe' 38
321.884
443.323
Vico -- Classe: 7
321.665
444.708
Icae -- Classe: 8
321.1106
445.857
Vard
Classe: 36
321.867
Livraria Tocantins -- Classes: 32 -- 38 -- 40
449.201
321.868
449.585
Tribunal Livre -- Classe:. 32
321.869
449.656
Lurnitex -- Classe: 8
321.870
449.728
Ponta por Ponto -- Classe: 32
321.871
449.739
Jóia -- Classe: 46 6

o
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Tftmos

MARCAS - CLASSES

Registros

Têrmos

1...ARCAS - CLASSES

Registrei

682.302
Beree
8
684.788 1 lader -- 41
684.956
Ribrantes -- 16
655.765 1 Alaiaáar -- 19
685.839
Liqueza -- 32
686.062
Pauline -- 3
686.073 • Texas- 4+
Adbra
687.214
16
687.224
Adu -- 11
687.841
It -- 38
683.985
39 andar -- 36
689.299
Beira Mar -- 35
Brasil -- 40
659.204
Três Alarias -- 42
689.546
689.642
Discai -- 16
6E9.684
Astro -- 43
Astro -- 42
639.695
639.945
Slawrer -- 6
689.938
Flionnar -- 24
3
Timagol
690.127
48
690.149
Aclaras
Zé Sato -- 37
690.342
Xarope Natural de Caju -- 43
690.346
13e1 Alar -- 33
691.525
Nave de Colônia
3
691.532
16'
693.084
Casa Inox
24
693.435
Cl'
Cr
37
693.436
693.912
Anemostat
8
Folkar
.3
694.416
SCAC-6
694.968
Centro Auto Visual ibnagélico -- 33
695.105
Ferreiros
•
693.164
Channps -- 11
698.1615
CN1 -- 17
700.103
CNI -- 15
700.104
700.163 1 Clube -- 22
700.244 1 Sotenna -- 24
Sotenna -- 29
700.245
Sotenna -- 42
700.246
Sotenna -- 37
700.247
Sotennt. -- 44
.700.248
49
700.249 1 Sotaina
700.250 1 Sotenna -- 38
700.251 1 Soten3a -- 43
46
700.252 1 Sotenna
40
700.253 1 Sotema
33
700.254 1 Sotana
10
700.255 1 Sotern43
Sotana
700 256
Sotaina
30
700.257
34
Sotenna
700.253
20
700.259 1 Sotema
36
700.280 1 Sotaina
5
Sotenna,
700.261
23
Scten"6
709.262
23
Javali
" 700.274
2
700.415 1 Tochergarn6na
3
700.416 1 Fduseaina
2
16arnlaceutiei nana
700.419
3
Hepato Cor
700.688
41
700.706 1 Vien:Ula
41
700.712 1 Leal
2
700.964 1 Maria C.66nga
41
Cur
700.965
14
Chuea
700.966
21
701.409 1 Continental
21
Menezes
701.584
11
Astro
701.699
12
701.700 1 Astro
32
701.721 1 Anuário Wece
40
Dama da Noite
701.735
40
Transatlântico
701.736
43
701.932 1 Ambiente
3
D. Rosa
701.938
40
702.029 1 Macson
2
702 234 1 Veterif arma
2
.702.236 1 Veterieáleio
.3
Indusork
702.402
24
702.403 1 Indusork
10
702.404 1 Indusork
2
Creo Lotyl
702.409
37
702.410 1 Cangaceiro
23
702.411 1 S O C
23
702.412 1 O S
41
702.415 1 01
41
702.416 1 02
1
702.427 1 Peberol
38
702.422 f Franco
32
702.429 1 C BE
....... .
41
702.470 1 Emblemática

321.947
321.948
321.949
321.9t0
321.951
321.952
321.953
321.954
321.955
321.956
321.957
321.958
321.959
321.960
321.961
321.962
321.903
321.964
321.985
321.968
321.967
321.968
321.969
321.970
321.971
321.972
321.973
321.974
321.975
321.976
321.977
321.978'
321.979
321.980
321.981
321.982
321.982
321.984
321.985
321.988
321.987
321.988
321.989
321.990
321.991
321.992
321.993
321.994
321.995
321.996
321.997
321.998
321.999
322.000
322.001
322.002
322.003
322.004
322.005
322.006
322.007
322.008
322.009
322.010
322.011
322.012
322.013
322.014
322.015
322.016
322.017
322.018
322.019
322.020
322.021
322.022
322.023
.322.024
322.025
322.026
322.027
322.028
322.029
322.030
$22.031
322.032
322.033
321.034
321.035
321.636
321.037

1
4491788 I C -- Classe: 21
450.020
Ellemaq
Classé: 33
450.267
Vara -- Classe: 48
450.304
Perfect Line -- Classe: 36
450.414
L. S. -- Classe: 42
450.416
Ilton -- Classe: 1
450.546
°afala -- Classe: 11
450.958
Paquita -- Classe: 36
450.988
Rodoviária Estrela -- Classe: .33
451.026
Alarlin -- Classe: 36
451.030
Pescalsol
Classe: 41
451.031
Pescalhau -- Classe: 41
451.032
Pescansca -- Classe: 41
451.094
Alicatrcm -- Classe: 4
452.135
Mulher e Ssmpre Notícia -- Classe: 32
452.192
Saviano -- Classe: 16
452.204
Cinema Rio Branco -- Classe: 33
452.208
Casa Oliveira -- Classes: 14 -- 15
453.018
Reporte Amador -- Classe: 32
453.857
Per -- Classe* 1
451.294
O Semanário Paulista'-- Classe: 32
454.297
Annabassaodro
Classe: 17
454.260
WArdente -- Classe: 32
454.555
Siderúrgica Santo Amaro -- Classes 33 -- 35
45.626 I Sepavi -- Classe: 16
456.224
Oninia -- Classe: 8
455.352
Trombotest Owren
Classe* 1
456.250
Casa do Artista Amador -- Classe* 33
457.474
Saudapele -- Classe: 3

321.872
321.873
321.874
321.875
321.876
321.877
321.878
321.879
321.880
321.881
321.882
321.883
321.884
321.885
321.836
321.837
321.888
321.889
321.890 .
321.891
321.892
321.892
321.894 .
321.895
321.896
321.897
321.898
321.899
321.900

CERTIFICADO EXPEDIDOS EM 26 DE NOVEMBRO DE_ 1955

Ormos

MARCAS - CLASSES

509.230 1 Fábrica de Calçados Maracana -- 36
Coita-6161a - 8
619.556
Regai -- 25
627 188
A Nossa Casa -- 40
633.953
21
Tagus
635.683
Marcia -- 25
636.460
661
636.461 1 Marcia
636.464
Zucon -- 25
2alcon -- 50
636.465
140
Meira
636.468
Guarany Salão -- 12
637.065
DobIeellin -- 3
641.063
Auto Mecânica -- 8, 21, 39, 47
642.0E3
Robalinho 64 Cia.
646.764
Flawarula e o Conjunto -- 36
647.334
Malharia Açucena Ltda.
653.207
Cia. Nacional de Nave -- 21
657.916
Ferroxid
1
659.384
leo -- 1, 3, 5, 6, 8, 11, 21, 33
659.385
659.607
Embiennatica -- 1
Eacil -- 6
660.404
Ccdumbia -- 21
663.068
Divinal -- 14
664.413
565.129
Aeromarturiano - 33
Daievita -- 42
665.301
Sibisa -- 4
670.963
Sugestão -- 8
871.963
A Sugestão - 15
671.934
671.965
A Sugestão -- 23
A Sugestão -- 33
671.966
A Sugestão -- 35
671.967
A Sugestão - 37
671.968
A Silà2Stil0 -- 48
671.969
672.431
Casa dos Vinhos -- 42
673.866 1 S C A C -- 8
Pato Dizzy -- 32
675.495
Gulliver - 21
676.598
676.893 1 Que Esteja Sanpre -- 17 33
676.894
Aquela a Quem Devo o Ser -- 13
688.522
Larnitecnica -- 5
678.980 1 4 Azes -- 36
679.754
Casa das Linhas -- 12, 22
879.795
Ciba -- 48
679.796
Ciba -- 48
679.971 1 Nave -- 41
680.862 1 Bolo Rápido Cabeça Branca -- 41

Registros

301.901
321.303
3.d..634
621 a63
361 636
321 36.
Uud
32.1.919
'321'911

bit
3'41 914
;5'41.915
521.9.1.8
32.91.n
321.918
321.919
3'21.920
3'21.921
321.922
321.02;
521.924
321.925

321.920
321S27
321.624
321.929
32i.930
321.931
321.932
321.933
321.934
321.935
321.936
321.937
321.938
321.939
321.940
321.941
321.942
321.943
321.944
321.945
321.946

442 Segunda-'.eira 31
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Tèrmos

702.472
702.473
702.414
702.4n6
702.478
702.479
702.483
702.461
702.482
702.483
7u2.484
702.486
702.490
702.512
702.613

702.514
7&2.721
702.722

702.726

702.730
702.733

702.755
702.'137
702.739
702.740
102.742
702.743
702.744
702.745
702.747
702.748
702.762
702.763

702.764
702.765
702.763
702.767
702.783

702.737
702.853

702.854
702.855
702.857
702.975
702.976
702.978
702.033
702.985
702.989
702.991
702.992
702.997
702.998
702.999
703.000
703.001
703.004
703.007
703.008
703.195
703.208
703.210
703.211
103.220
703.262
703.308
703.312
703.315
703.325
703.826
703.368
703.377
703.278
703.379
703.382
703.432
708.507
703.508
703.509

703.550

MARCAS - CLASSES

Paloma - 48
aucalol - 4c1
Eucaloi -- 48
4.1
Eololtmática
ge/aáoi - 3
Mcierrol
3
Paraas - 3
Tuinui:as
.3
3
Kinetrast
2
Burofarra
Byrofum .3
Juwel
8
Natilonal Ylast Drill - 11
Palmolive - .48
3
Phwas Hemotonicas
Alginevral - 3
Licars - 11
Licsars - 40
Pior de Ouro - 41
Moorasa - 41
Prédio D. Pedro II - 33
1
Cuimin
17
Ilého.s PolicoPy
• Assumpção -, 34
.Nardi - 16
Ca.mpolita Urárua - 23
Pina" - 6
1002 - 23
1007 - 23
917 - 23
Bras.siter - 7
Brassinter - 6
Brassinter - 10
Brassinter - .21
Brassinter
,Brassinter - 8
Sport Press - 32
41
Emblemática
Chevron - 47
3
lnsulin Novo Lento
3
Insulin Nõvo Ultralento
E - 11
Acco - 43
Redex - 47
Pebsclur - 1 •
8
Colorlab
Monumento - 11
Wendt - 23
Bucaneve - 41
Carbono Brilhante - 17
Egidlo Galbani - 41
Galbani - 41
Lacta - 35
Lacta - 39 *
35
Gentex
8
GG
4
Santa Francisca
Mosafra - 4
M - 1
Microlag - 3 •
Cardiarctobe - 3
Fructomethion - 3
Pathe - 8
Stella - 26
Bakol - 22
IT - 48
Transportes Atlas - 33
Salão Acadêmico - 33. 48
1
Prospalux
Tennis .Club - 48
Cotinga - 12
Boiadeiro - 12
BoTadeiro - 23
Fibrasil - 4
8
Ariglex
Pebecina - 2'
2
Farmopreteina
3
Ziklan
3
Creznocycin

1.

R,cgistros

Térmos

321.038
321.039.
221.040
321.1.41
• 521.042
321.1.43
32 . U41

389.478
U.9.479
31;0.614
W8.135
411.131

321.045
32, (.46
5
32, 048
321.049
321.1.5) •
321.4,51
321.4.52
321.053
321.44
32i.655
321.0511
321.057
321.458
321.1359
321.050
321.061
321.062
321.063
321.004
321.065
321.063
321.1.67
321.068
321.069
321.00
321.071'
321.072
321.073
321.071
321.05
321.0711
322.077
322.078
322.09
322.080
322.081
322.082
322.083
322.084
322.085
322.036
322.087
322.028
322.089
322.090
322.091
322.092
322.093
322.094
322.095
322.096
322.091
322.098
322.099
322.100
322.101
322.102
322.103
322.104
322.105
322.106
322.107
322.108
322.109
222.110
322.111
' 3.'2.112
322.113
322.114
322.115
322.118
322.117

,...CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 29 DE NOVEMBRO DE 1985....
,•n••

Térmos

Marcas - Classes

635.W8
Fortuna -- 8
342.814 I inãogeral EL Á. -- NC
373.1 4 ": ! ~ar -- 42

Janeiro de 1966

iraliMilee.,•••••nnn•

1 Registros
I 322.118
322.119
322.120

MARCAS - CLASSES

, Wlpg
5
Wigg
4
Princesa da Alma
s6
Dar AI Fenac lcuutada

10
Eánz°cauna
tderithonat AdnijnIstmcao
33
NucleaU) -- 1
FUN, do rrianzu:o -- 32
Geletolbnria -- 19
Canetour -- 8, 32 e 33
Imaest -- 6
Ben Star -- 40
Contabilidade LIver1 -- 33
Laboratório Edilson Bem -- 3 e
-- 43
Ernbrage -- 32
Socorro Costa
6,13,11,21 e 39

417.972
423.900
422.199
432.201
433.393
435.240
426.689
437.154
439.132
XI
373.149
439.958
410.291
440.670 PrOVinfte -- 1
441.367 SE -- 33
442.997 Idaxnn's -- 33 e 48
442.998 14ruchn's -- 33 e 48
444. 350
51A S. A. -45.268 Rectolan
450.130
AJten do Brasil -- 38
450.566 AJA -- 5
450.592 Frftnex Industrie. e Comercio -- 241J
451.240 Comisarla Alvorada de .9esp -- 33
451.273
Catagslo - 1
451.592
Cinema São Lane -- 33
451.777
Fmbiemático. -- 25 e 33
452.185 Corvin - 36
452.550
l'Penogeral -- 16
452348
Demsrauto - 21
453.006 Sulta -- 36
453.04:19 Redatan -- 3
453.401
Pkifficlo Minas Gereis -- 33
45.498
Restaurante Pretora
455.853
1111~ Cdramica -- 13
455.971
CMA (11^4nart -- 41
4511.213
Orinaletas - 3
456.369 •i Prodrotcol -- 6

Registros

322.121
322.123
222.124
322.125
322.326
322.127
322.128
322.129
322.130
322.131
322.132
322.333
322.134
322.135
322.121
322.136
322.137

3:2.338
322.139
$22.140
322.141
322 142
42.143
322 144
322.145
322.346
322.147.
322.143
322...49
422.150
4122..51

522 152
322.153
322.. 4
322.155
322.156
322J57
322 )58
W4.159
322.160
322.161

PAlENTES CONCEDIDAS EM l e DE NOVEMBRO DE 1965

Termos

Patentes

79.896
110.400
102.023

73805
13.806
73.307
73.Z.'98

126.111
27.943

73.810

Tél12108

Patentes

130.192
131.449
132.ree
-1.014
1 3.914

73.811

13.812
73.813
73.814

73.8'5

Matem de
Tenros

Patentes

TArinos

Pn1pfltes

1. .03b
118.080
121. 405

6.145
6
6.147

• '03
13^.10

6.1,19

'Umas

Patentes

Modelo
. Terna 1
117.813
148.296
145.233
-:0
151.501
151.502

Patentes
5.á69
5.570
o á71 .
5.572
5.573
5.574

15,.5C8
15..011'
151.011
151.512
' 151:514

5.570
C.:411

5.5.2

51.5'34
S 511
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PATEIZIES CONCEDIDAS EM 17 DE NOVEMBRO DE 1965

Term os

Patentes

Termos

Patentes -

116.082
121.518
125.835
127.855
123.223
128.817
129.273
130.171
130.416
130.451
131.260

73.816
73.8/7
. 73.8/8
W.819
73.820
73.821
73.822
74.823
73.824
73.825
73 826

133.182
133.589
11J.983
124.380
133.513
129.781
130.680
130.955
131.474
132.508

73.527
73.828
73.829
73.830
73.931
73.832
%3.833
73.834
.73.835
73.336

Termos

133.761 •
69."79
87.389
100.908
105.169
112.712
116.:',;15
119.439
136:304
12:",."30
128.020

Patentes

Termos

Patentes

73.845
73.846
73.847
75.318
73.849.
73.850

133.493
130.095
130.574

73.856
73.857
73.858
73.859
73.860
73.861
73.862
W. -3
73.864
73.865

130.682
132.030
132.561
132.630
132.797
132.916

13.852
73.853
73.854
73.855

Modelo de Utilidade
Modelo Industrial
Temos
Termos

Patentes

Termos

125.520
5.604
5.605
5.606
5.607
5.608
5.609
5.610

5.611
E 612
5.613

151.093
151.513
153.516
151.574
151.575
153.904

5.615
6.616

Patentes

Termos

131.902

6.154

6.155

Modelo
Termos

Modelo de Vtilidade
152.493
152.014
152.015
Termos

Patentes

Patentes

(
• 127.506
148.82/
145.357
149.358
149.533
150.572
150.574

Termos

Patentes

Patentes

Termos

5.629
- 5.630
5.631

152.016
152.017
152.018

Patentes

5.632
8.633
5.634

Patentes
PATENTES CONCEDIDAS EM 1 DE NOVEMBRO DE 1965
6.152
6.153

Termos

Patentes

Têrmos

Patentes

PATENTES CONCEDIDAS EM 18 DE NOVEMBRO DE 1965

127.962
105.121

73.866
73.867
78.863
73.z;d9
73.870
73.871
73.872
73.873
73.874
73.875
73.876
73.877
73.878
73.-J
73.880

123.612
123.653
121.273
124.703
125.075
125.119
125.119

73.882
73.883
73.884
73.885
73.886
73.887
73.858

125.959
125.872
126.204
.127.247
127.251
127»08
127.884
-.005
132.331
132.588
132.641
132.688
132.784
132.949
11^ 070
133.301

V.890
73.891

119.380
128.357

Termos

135.477
96.110
104.849
110.959

6.150
6.151

Patentes

73.837
73.838
73.839
73.840

132.907
132.911

Termos

135.476
130.812
132.684
133.765

-

Patentes

73.841
73.842
73.843
73.844

Modelo Industrir

Trmo

110./73
15' 2i0
1-5.21/
151.212
151.791

Patentes

5.617
5.618
5.6
5.620
5.621
5.622

T-jrmeis

Patentes

•
151.893
152.717

5.623
C.624

152.791
153.543
153.552

5.626
5.627
5.628

110.662
110.970
111.912
112.415
112.784
129.762
119: 042
120.315
120.521
122.327
122.441
123.083
78.363
1 . •é
129;007
129.032
129.451
129.614
130.341
13.'4
130.674
130.954
131.201
131.504

73.897
73.898
72.99
73.,duJ
73.901
73.602
7303
73.901
73,905
73.906
73.907

/33.465
133.571

73.880

73.892
73.893

73.894
73.295

73.896

73.909
73.910
73.912
73.913

73.914
13:915
:J.916
73.917
73.918
73.919
73.920

Modêlo de ftilidade
Termos

Patentes

Termos

Patentes

124.894

6.154

PATENTES CONCEDIDAS EM 24 DE NOVEMBRO DE 1965

Tèl11105

Patentes

Termos

Patentes

118:066
125.550

6.156
6.157
.1••nn••••••[

<1"

»
in3
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Modelo Industrial
Termos I

e

Termos

Patentes

152.921
142.743
148.540

5.635
5.636
5.637

Têrmos

151.243
151.800

5.628
5.639

Termos

Patrntes

Têrmos

Patentes

99.345
112.915
113.270
116.756
119.822
119.,,11
53
121.794
122.491

13.921
73.922
73.923
73.924
73.925
73.926
73.927
73.923
73.929
73.930
7é..JS1
73.932
73.923
V.934

127.273
127.433-121.720
123.750
130.045
130.420
12e.426
l' -2
131.436
1•" -'0
131.766
j
132.057
133.230
132,420

73.937
73.938'
73.9'39
73.919

123.407
125.687
126.670
126.699
127.010
127.123

73.936

73.942
73.943
73.944
73.945
73.946
73.947
73.918
73.949
"2 9,50
73.951

'Modêlo de Utilidade
Têrmos

99.733
122.107

Pa'tentes

6.159
6.160

Tèrmos

Patentes

128.573

6.161

Modêlo r dustrial

•••n

Têrmos

147.906

Patentes

5.640

Termos

122.472

689.435 1 Xarope Natural de Morango - Classe 43
689.436
Xarope Natural de Laranja - Classe 43
689.969 1 Moinar - Classe 28
690.343 1 Xarope Natural de Caleja - Classe 43 1
690.344
Xarope Natuia', de Ariana - Classe 43
690.345
Xarope Natural de Limão - Classe 43
690.347
Xarope Natural de Groselha - Classe 43
693.440
Yacaty
Classe 3
S74.967
SC A. C- Classe 16
• 697.274
Jofagraph - Classe 17
697.784
Lonage - Classe 43
693.531
Quer, Quero - Classe 11
698.582
Quininjetol - Classe 3
698.727
Tarzsn - Classe 32
699.146
NSU-N
Classe 21
699.869
Ernblematic, - Classe 8
699 967
Elingelr - Classe 23
700.037
Nonodral - Classe 3
700.096
Ambassador - Classe 34
700.272" Emblematica - Classe 4
700.694
Schonander - Classe 10
701 472
Fumor
Classe 2
701.722 1 Cia Nacional de Vidros
Classe"NC
701.935
Acucar Ester Nsh Há Melhor - Classe 41
'702.400
Minit Rub - Classe 3
702.487 1 Tolipan - Classe 8
702 813
E Encanto nos Lábios - Classe 48
702 986
KDZ
Classe 2
702.987 1 Fátima - Classe 22
703.003 . Cruz Azual •-• Clas2e 2
703.147
Pl asanil - Classe 34
703.149
Plavinio - Classe 11
703.150
Plavinil - Classe 24
703.151
Plavinil ••-. Classe 22
703.152 1 Plavinil - Classe 23
703.153
Plavinil
Classr 28
• 703 151
- Classe 44
703.136Plavinil - Classe 48
703.157 1 Plavinil - Classe 4
• 703.1.58
Playinit - Classe
703.159 1 Plavinil - C1asse 12
• 702,160
Plavinil - Classe 49
703.161 1 Pla,virtil
Classe 25
, 703.162
Plavinll
Classe 31
703.133
Plavinil
Classe 14
703.164 1 Plavinll -- Classe 17
701.209 1 Digesgbrna -- Classe 3
703.221 Nylon Rilsan
Classe 10
703 314 1 Cluaruja
Classe 23
703.317 1 EE - Classe 6
703.381 1 Alpargatas - Classe 36
703.512 1 Ascorbiron - Classe 3
703 513 1 Mucicorb - Classe 3
703.538
Doctbur Rola - Classe 48
703.547 1 National - Classe 17

539.159
557.283
646.461
646.704
650.723
661.210
661.211
663.154
663.135
663.156
666.741
666.745
671.424
677.475
677.927
6R . 4.17
683.a68
684.582
684 726
686 283
687.910
689 433

Marcas - Classes

Pinheiros - Classe a
Casa Japoneza4- Classes 4, 7, 28, 31, 38, 41, 45, 46
Cinegrafica
Classe 8
Lagoa Santa - Classe 42
Carman - Classe 31
Candida -- Classe 2
SIPS - Classe 2
Lamas - Classe 40
Lamas - Classe 17
Móveis Lamas.- Classe 17
Pérola - Classe 41
Pérola - Classe 1
Vitaxyrne - Classe 41
Milhete - Classe 41
IVIohair Semner , Idem - Classe 23
Anta.rin - Classe 3
Panarnerican -; Classe 17
Edifício CidadeSâc Inlanole - Classe 35
Chies Boa -- Classe 41
Mucuripe - Classe 42
Compus - Classe 8
I Xarope Natura' de Franboeza - Classe V,
4

322 184
322.185
322./86
322.187
322 168
322.189
322.190
322.191
322 192
322.193
322.194
322 195
322.196
322.197
322.198
322 199
322 200
222.201
322.202
322.203
322 204
322.205
322 206
322.207
$22.208
322.209
222.210
322.211
322.212
322.213
322.214
322.215
322.216
.322.217
322.218
322.219
322 220
322.221
322.222
322 223
322.224
322.225
22? 228
322 227
322 228
222.229
322.230
322.231
322.232
322.233
322.234
322 235
222 236
snn 237
322.238

•

ratentes

5.641
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 1 DE DEZEMBRO DE 1965

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 1965

Têrmos

Registros.

Patentes

PATENTES CONCEDIDAS EM :".6 DE NOVEMBRO DE 1965

12:1..086

Marcas - Classes

Térmod

R.egistros

322,162
322 163
'22.164
322 165
322 166
322 167
322.168
322.169
322 170
322 171
322,173
222.173
322.174
322 175
222 176'
322.177
$22 118
322 179
322.180
322 181
122.182
322.183

Marcas - Classes
•

1

233.653
Casa Malas - Classe 8
316.885
Plasenil - Classe 3
332.752
Cia, Nacional de Artefatos Metálicos
546.528
Belo Douro
Classe 42 •
351.637
Seus Pés não Vão Querer
Classe 36
361.968
Padaria Canarinho
Classes 41/3
363.661
Sobrall
Classe 33
368.912
Rio MA CH * Classe 32
394.387
O Rei cbs Borrachas - Classe 39
396.424
Deltimex Distribuidora - Classe NC
396.677 Comer Bem - Classe 41
407.995
Bosch
Classe 6
414.038
Riolsn - Classe 23
436.126
Morumbi
Classe 41
436.192
Revista Técnica. Eletrônica
Classe 32
440.982
Oiro
Classe 8
4 41a
.046
Ti
..Te-nihs -6.- rufasse 41
441.7k1 , Casa do Caboto
Classe 41
441.973 1 Edifício Santa Cruz
Classe 33
442.479
Restaurante Fuentes
Classes 41/3
442.584
Cia Siderugica Vatu ••
Classe NC
447, 556
Ti' or3otiP1 r xceincia
Classe 33
443.030
Jóia - Classe 23

Registro.

322.239
322.240
322.241
322.242
322.243
322.244
322.245
322.240
322.247
322.248
322.249
322.250
322.251
322 252
322.253
322.254
222.255
322.256
322.257
222.258
322.259
322.260
322.261

cs- - leuras

Marcas - Classes

Registros

iniperatriz - Classe 41
322.262
Clu,o Verde - Classes' 30, 32
322.263
CariionatJ - _Classe. 1
322.264
443..)911 O Principe das Tintas - Classes 1, 4, 16, 17
322.265
4 1.1.9`A
Auto alecaiica - Classes 21, 33, 47, 6, 8, 11, 39
322.266
445.740
Castor -- Classe 4
• 322.267
Danny Boa
4 1 2.232
Classe 41
322.268,
449.753 1 Usiminas - Classs 20
322.269
Bicudo
452.3,50
Classe 41
322.270
453.463 1 Edifício Rio de Janeiro - Classe 33
322.271
125.187
Tunan - Classe 8 .
322.272
453.227
Lyra -. Classe 25
322.273
431.a83
Sor. Ind; de Refrigerantes - Classe Ne
322.274
463.614 1 O Rei, dos Sslacs. -. Classe 33
322.275
4C9.97 1Bradlsa- - Class° 43
.. 322.276
479.872 1 Besta, - Classe 3
229.277
4"0. '58 1 Wa Ka Mn To - Cise 13
322.278
45 1 597
322.279
Basimag - Classe 16
ea , aes
A'bra •
322.280
Classe 10
45' '
T
M - Classe 1
322.281
42 1 : a 3
222.222
TREM- Classe 20
:&. R IP- Classe 23
4a 1 535
329 233
4a 1 . 5 37
IREM - Classe 25
322 284
IR FM - Classe 32
322.985
sa- 9 1 IRF
- Classe 34
• 322.285
4 51 '91.
IP IP as - CIssse 25.
322.237
45 1 ."7
322.238
TF" P lVf - Classe 26
T P Tc. 1
401a6 09
Classe 39
322.289
421.594
322.290
TRFM - Classe 41
4-13.121
443..165

C7RTIFICADOS EXPEDIDOS EM 6 DE DEZEMBRO DE 1965

Têrmos
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Marcas - Classes

Registros

154.311
Perfumaria Juventex - Classe 48
322.291
185.241
Stelia - Classe 8
322.292
Triumph
303.941
322.293
Classe 36
Militar - Classe 46
322' 294
350.189
30191
Durão - Classe 46
322.295
371.397
Auxamina - Classe 3
322.296
381.165
Fornal - Classe 8
322.297
334.812
Barca - Classe 28
322.298
385.416
Euraatica - Classe 8
322.299
Fortuna Zapp •- Classe 5
322,300
387.811
322.301
383..450
Arocbin - Classe 32
390 272
Lavre -- Classe 11
322.302
222.303
395 301
fatorai Paulista - Classe 33
337.044
Indústria Texti. Aderlene - Classes 22/4, 34, 36, 37 222.304
397.049
Magazine Sanche -- elas. 12.22, 24, 28, 20, 35, 37, 49 322.305
Propaganda R?,1 Mr.
322.306
397.324
Classes 32 e 50
322.307
397.554
M C - Classe 11
322.308
393.514
Casa Pastora - Classe 14
379.279
322.309
- Classe 46
322.310
401.139
Máquinas Import. S. A. - Classes 17,38
222.311
404.772 1 Ibi
Classe. 23
322.312
404.774 1 Ibila
Classe 23
322.313
406.1a9 1 Casa da Vila da Feira - Classe 33
322.314
406.470 1 Emprasa Litoranea de Invest Imob. Ltda
322.315
418.410 1 Cabomar S. A. - Classes 4, 5, 33
.. 322 216
418.966
Evetron - lasse 8
32.2.317
429.041
Ferreira Lime. Editara Limitada
322.318
429 926 -White Cross - Classe 38
322.319
435.663
Emblernatica - Classe 48
392.320'
435.814 1 Cucacrin - Classe 28
322.321
430.731. 1 P P - Classes 1, 41, 42 •
322. 922
426.063
Thermebestos - Classe 28
..
322.323
437.474 1 Club de Praia de São Paulo - Classe 33 322.324
437.636 1 Especinal - Classe 3
322 325
Zas Traz - Classe 41
437.927
199.826
438.236 1 Da.vid Novik - Classes 6, 8, 11, 21, 39
222.227
438.772 1 Pratancora - Classe 11
222 422
442.708
Brilhário - Classe 39
322.329
443.092 1 A Gazeta do Bras - Classe 32
443.311 1 Atilo Pasto Tranouilid a.de Ltda. - Classes 6, 8, 11
1 322.330
21. 33, 30. 41, 42, 43, 47
322.331
450.987
Rodovia•ria Estrela do Norte - Classe 33
322.232
452.039
Pescalina
Classe 41
922.321
452.81 0Planalto. - Classe 36
457.05-1Montbel
222.234
Classe 26
458,0 05
Aausrela
322.135
Clssse 36
4531''
322.226
Is nos - cllassa 21
459.618 1 Vi - Classe 21
322.337

Têrmos

Marcas - Çltmes

Registros

'
•
Pirradial
463.735
Classe 6
462.865 1 Brisa do Oceano - Classe 41
465.456 I Gasaia.zul - Classe 36
. Cristo -- Classe 41
470.633Monte
I
476.517
Ars Fer - Classe 5
Qual e o Ponto - Classe 32
478.638
478.712
Imprensa - Classe 32
478.716 1 Bom Descanço - Classe 41
478.717
Bom Descaneo - Classe 45
479.370 1 Pulver '-a"Classe 32
A P,;) 557
Plastotaas - Classe 28
480.519 j Plastamel - Classe 28
421.100 1 °tonas - Clasaa 47
•481.203 1 Albra - Classe- 6
451.201
Albra - Classe 7
481.203
Albra - Classe 17
•
481.210
laza -- Caísse 21
481.588
Classe 31
IREM
LP
Classa 32
481.703
346.433
K -- Classe' 8
355.202
Esmnitsx - Classe 1
359.723
Pu Sou o Samba - Classe 32
359.825
Embernatica - Classes 5, 8, 10, 11, 25, 49
369.659
ITnasolae - Classe 46
365.487
Ouro do Brasil - Classe 41
367.941
Winco - Classe 8
333.167
Phocorilin - Classe 3
389.460
Kings Picles - el s sse 42
394.929
Imobillaria, Jatr'- Classe 33
396.512
Projesao - Classe 32
393.623
Dunlexa - Classe 36
409.075
11.T.ob i llária e Colchoaria Boa Sorte-- Classes 8, 40
403.978
Nilsa
Classe 41 404..007
Terra - Classe 36
403.582
lalicrofurn/na - Classe 46
407.993
Seng
Classe .11
403.587
W:1599 r3runo - Classe 27
422.069
Matarbusto Quimbrasil - Classe 2
423.573
Aladírn Decorrasées •Classe 33
412, 875Tarin s s
Classe 22
425.032
Café Satelite - Classe 41
495.720.Fansanel - Classe 8
425.292
Galinid -. Classe 2
426.031
nubla, -• Classe 23
427.514
Regas
ClasSs '4
424.241
nevena - Classs 16
474.375 1 Maria Paula - Classe 11
481.240
Paicki •- Ca ssa s. 111
431.506 1 Cica Ameixa Seca --Classe 41
481.528
Jurema - Classe 41
481.29
Jurema - Classe 41
431.568 1 Ilaylussid - Classe 2
370.649 1 Trote - Classe 41

381 A95'
469.629
487.535
487.536
487.537
523.212
524.393
525.930
532.954
537.766
539.231
542:155
542.156
542.971
549 805
558.063

557.833
559.210
578.382
593.541
636.081
636.727
642.089
643.849
657.605
663.622
675.939
679 524
679.742

680 146
680 178
680.238

Seda Dental - 10
Barbosa - 48
Emblemática - 8
ErnbTemátiea - 17
Finblemática - 6
ITsma - 11
Chavantes - 11
2 em 1 - 41
.Milady - 48
Arnerlcs - 16
Casa Di Sarli - 36
Pignalari - 28

P -- 3
.11onel S. A. - NC
Elem - 35
Fábrica de R upas Brancas Olinda
23, 36 e 37
Convenção - - 42
Café Trancano - 41
Fox Famoso
3G •
Princepe
41
Lembrete do Dia
12, 13 e 49
Piloto - 4•Q .• " •

`

Esmaltarte -- 25 e .33
Sueno Azul . de 'florente - 48
Ortope - 39
Patriarca
36
Wicosa -- 36
Alteza - 36

Vendaval
7
Texas • 41 ..
José Silva - 1/9
Iodaseptine - 3

222.338
322.339
32? 3g)

322.341

92" Q.2
322.343
322.244
321,215
222.226
312.347
222.249
322.249
372.250
329 951
329.952
322.253
322 .754
322.355
222.356
222.257
222.358
222 259
392.359
322.261
222.262
322.283
227.764
39^ ?C5

272.266
222.367
222.27.2
329.269
22.7.270
-222 271
322.272
272.273
222.374
322.273
199 27f
22'9 271
229 27E
222.27
222.225
322.181
299.292
272.292
312.324
229.275.
222.996
222.287
220 nag
322.399
7.21 ,r0

:122.391
392:322
322.393
322.394
-392.295
322.396
322.597
322.398
322.399
322 400
322.401 •
372.402
322.4»93
327.404
322.405
322.406
322.407
22.498
122409
22.410
22.411
22.412
322.413
322.414
322.415
322.416
322.417
322.418 •
322 419
122.420
322.421
322.422

446
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Trinos I

Marcas - Classes

Ir •

J Registros

1

681.361

Bembindo;- 46
1682.734
Rolleiflex 1- 8
1
,684.837
Pirassununga - 42
685.716
Casa Lian - 5, 16 e 28
688.153
Roper - 17
Combrac
690.896
5, 6, 7, 8 e 21
688.893
IRe - 8
699.972
Paramenth - 24
69/.092
Pá Dental 'Hamilton - 48
691.528 1 Paterno -- 8
691.622
Uitralux -- 1
693.349
America 4 41
693:565
Abillo Ferreira Sc Cia. - G, 7 e 1
I
697.599
Si a Marca,é Cica Bons Produtos Indica
1
- 41 e 43
700.066
Brinde Rorbulhante - 3
700.961 f Casa Rubens - 12, 24 e 36 .....
700.967 1 Manah - 41
700.978 1 Despertando Nações - 8
.700.979 1 Despertadores Despertando a Nação -8
701.737
Tanaeina -- 3
702.043 1 Uma Lota de Toddy
702.235 1. Depurosal
2
702.406 1 Revilux
14
702.417
03 - 41
702.425 1 Rodando pelo Progresso do Brasil - 33
Danzas - 33
702.732
Sumindo Suraindos - 48
1
702.812
702.818 1 Sabão Platino - 40
702.852 1 The National Geografic - 32
702.856 Muscol - 3
702.858 1 Alle rtro -8
A Nossa Sande - 42
702.984
702.993 1 Bernaner - 6
703.005 1 GG - 6 1.
703.212 1 De Bio Laia - 3
Guarda Móveis Botafogo - 17, 33 e 40
703.224
Mas Bom Mesmo - 41
703.263
703.270 1 Amehossin 703.271 j Rhodorsil -- 1
703.272 1 Novar - 3
Programa de Peneira - 32
703.275
703.274 1 Nylon - 23
Nylon - 3
703.275
703.276 L Rhodianyl - 23
703.277 1 Rhorianyl -2-.` 36
703.279 1 Rhodiaceto ;Nylon - 37
r
Sahrico -6, 8, 11, 15, 21 e 39
703 311
r
703 323 1 Dragão. - 46
703.481 1 Bagaceira Pátria - 42
703.510 1 Klynek - 3
703.514 1 Ziklanal - 3
703.549 1 Medicamente Vera - 3
4

•

322.423
322.424
322.425
322.426
322.427
322.428
322.429
329 430
322.421
322.432
322.433
322.434,
322..436
322.437
322,438
322.439
329.440
322 441
322.442
322.443
322.444
399.445
322.446
,322.447
322.448
322.449
322.450
322.451
322.452
322.433
322,454
322.455
322.456
322.457
322.458
322.459
322.460
322.461322.402
322.403
322.464
322.465
322.466
322.467
322.468
322.409
322.470
329.471
322.472
322.473
322.474

1 •
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 13 DE DEZEMBRO DE 1965

Têrmos

529.025.
677.533
677.535
677.538
677.539
684.380 •
684.381
684.382
684.383
.084.384
689.437
006.818.
689.457

Janeiro de 1956
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Marcas - ClasseY
i
t
1
. . 1
Oretri --- 21
:*I
.1.:
Colastax - 1 ...., .... : . ,...,. .. .........1
Tcrolas - 1 ....,-,.. ..... ...., .... ... 1
1
Colascnre --'. 4
1
Colascnre --! 1
1
Plastomastik, - 18
1
Plastomastiki - 1
I
Plastofilm - 10
:,1
Sikacrete -- 16
1
Antisot - 1, - Xarope Natutal de Tamarindo - 43 -1
1
'
E - a
1
.
Mates - 41;
t

Registros

Têrmos

Marcas - Classes

1 Registros

700.713
Fortes
30
322.488
702.018
Sojaflor
41
322.489
702.408
Lotyl
1
322.490
Bril
702.418
27
322.491
702.419,
Bril
23
322.492
702.420
Uri];
36
322.493
702.421
Brill
13
322.494
702.728
Rosa
42
•322.495
70.2.734
Rommey Marsh - 24
322.496
702.746
1004 - 23
322.497
702.768
Nobreza
3ki
322.498
702.831
G G B - 43
322.499
702_333 'C G II.- 45 •
322.500
702.835
13ratuna - 45
322.501
703.092
O Imparcial
32
322.502
703.143
Plavinil - 37
322.503
•t
703.155 J Piaviiril
43
322.504
703.222 1 Nylon Ritsan
30
322.505
703.223
Nyfori Rirsan
31
322.506
703.251,
703.318
703.319
703.480
703.482
703.511
703.684
703.710
703.713
703.826
703.862
703.927

, Leonana. - 6
Importadora lielses
Tecidos - Ne
Cortex - 28'
iNfran - 36
Xavibei - 3
Vernaeardio
3
Linotypes - 6
Polmolive -- 48
Suffaeforizol - 3
Phrix. - 22
Nocotin - 3

Ne

703.964
Sumare - 41
701.053
Liti - 1
701.077
Elsa - 44
704.129
Peg Pag
41
704.131
Atuan
3
704.132
Supermercados Pegue Pague - 41
703. 989 • Esincralcioa Moone - 3
703.413 • Onibra
33
704.522 , Floras'edyl
3 •
704.534
4ulu - 41
704.558
.Corloide
3
704.584 I, Casa Alberto Gomes
41
704.536 I Nikkor
704.597
Tex-atox'
-28
7(15. Sonofaced 70.5.318
Cruzeiro L- 15
705 320 , Alumil
10
705.419 • Proba]. - 1
705.599
Nipoon Kogaku
703.625
Florather
2
703.620
Is..'stradier - 2
705.627
Itoktother - 2
705.800. • _Noção Brasileira de Rayon - Ne. ...
70.5.325
Radial - 36
705.850 Elmo - 36
700.183
,Cerveja Bola. Preta - 42
700.955
Ind... Textil Irmãos Romano - NC
707.991 . Emboeit
707.992
Erabocit - 1
709.370
Broehoblort -- a
.710.089
Anfibioxin - 3
David Brown - 7'
710.112
710.136 Zamel - 36...
;
710.317
Granjas Reunidas He/o
rnar
41
710.349
bens - .48
710.388
Rugace1ina - 3
710.634
Missioneira
41
711.256 • Esporte Gráfico - 32 ........ ......
222

•

322.475
322.476
322.477
322.478
322.479
322.482
322.480
329 481
322.483
322 484
322_485
329 486
322.437

711.290
Neocaina Odontolarma
711.292
Sineaino Odotofarma
711.567
Bluthener
.
711.654 I Emblemática
:42
711.866 • Proliniex

a

322.507
322.508
322.509
322.510
322.511
322.512
322..513
322.514
322.515
322..516
322.517
322.518
322.519
322.520
322.521
322.522
322.523
322.524
322.525
322.526
322.527
322.528
322.529
322.530
322.531
322.532
322.533
322.534
322.535
322.536
322.537
322.538.
322.539
322.540
322.541
322 542
322.543
322.544
322.545
322.546
322.547
322.548
322 549
322.550
322,551
322.552
322.553
322.554
322.555
322 556
322.557
322.558
322.550'
322.500
322.561

Secrunda-fera 31
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 14 DE DEZEMBRO DE 1965

I Registros 1

Marcas - Classes ,,

Termos

r
1

Registros

Marcas - Classes

Têrmos

322.562
Fae David - 2 .
155.220
..1
322.563
Independência - 41
162.671
322.564
Planograph - 25
163.487
322.565
Guarany - 41
182.454
322.566
Guarany -- 41
229.377
322.567
Rizling - 42
286.736
322.568.
8
Wundervox
352.824
322.569
Wunder - 8
352.826
322.570
Macajo - 21
365.435
322.571
Tanajura - 42 •.
370.959
322.572
Civ - 8
377.034
322.573
Rizzo - 21
389.817
322.574
Biselli - 23
392.108
322_575
lfrut - 42
399.406
322.576
3 Ilepanguron
400.357
Fábrica de Calçados - 35 • . ..... ..••. n 322.577
404.008
322.578 •
Blusos Mariene - 36
44:1.940
322.579
JK - 44
412.250
322.580
Gisele - 36
414.125
322.581
415.511 I Jeker - 4
322.582.
Port a Bunch - 17
421.943
322.583
Port a Punch - 38 e 50
421.950
322.584
Nenen - 41
.423.455
322.585
A Rainha da Limpeza - 2 e 46
-423.814
322.586
Feno - 48
424.339
322.587
Pen Nova - 3
435.754
322_588
Hiposclerina - 3
437.202
329.589
Vila Arena - 47
438.422
322.590
Ypiranga - 17
429.324
- 322.5'91
Satari 439.844
322 . .592 .
Wit - 41
441.061
322.593
Sucesso - 16
441.219
322.594
Petit Saliches - 41
441.706
322.595
Petromarti - 21
441.851
322.596
Flor cio Norte - 41
442.151
322.597
indústria - 36
443.123
322.598
*Tecnostat -- 1
443.877
1
-322.599.
Bolo Festinha - 41
445.761
322.600
Oleofix 446.484
322.561
A Capital de 13rasilia - 32
448.179
Um Pode Errar Dois é Difícil - 36,1
452.370
33222.1):23
37 e 23
Enblemalico - 1 a 50
458.271
Supero' - 17
456.357
1 322.604
322.005
Thalfo - 5
459.370
322.6U6
Badaro - 38
474.797
322.607
Brcda - 38
480.$19
Tralolandia -- 7
480.940
322.609
Wakamoto - 2
480.896
Lamaru - 11
481.443
1 322.510
322.511
• . •
Givi -15
481.462
322.612
481_423 I Ficobr - 8
. ...
481'372 '1 IDEM - 41
1 322-61.3
3
322.615
381.610 1 Tos.si .11

529:026
690.120
691.329
703..572
703.627
703.645
703..24/i
702.647
7r3:661
7o3.sc,
703 64,,
703.47'
703 68;
763..228
703..706
703..717
703..78.1
703.213
763 224
703.284
703,857
7pR2F2
7a2.10,a
709_,
70o.or.p
.rr

703.891

322.616

Lanifício Fileppe - 22, 23, 36, 37
Ratae_ - 17 . . .
Fogonete - 8 . . .
3
Davi l'el

322.617

322.618
322..619
322.220
322.621
322.222
322.223
322.624
322.625
322.526
322.627
322.628
322.529
322.630
222.231
222.632
322..533
322.634
322.635
322.636
322.637
322.638

Jus - 32

.
Inter ATTleriCana - 32
Nito Fosco - 1
.....
.............
Copacabana - 16 .
Sandwtining - 3
.
121‘.' Sitie
.3
Polygnac - 42 . .
Duca r nino - 42 .
Rccobil - 3
.
Drinasite - 3
rscrl a Pratt - '33
Onro da Beira -- 41 .
Dan Inseticida Matador - 2 . .
rmnrêsa de Transportes Brasília - NC
Variou.
6
.
rrnblemática
2
rmblcmftica - 3 . .
Fibrolvsin - 3

•Qn

Pa-lims
rnM- Ica -

322.640

25
'25

Banco de Ilhéus S. A. - NC

I

322.642

OH - 8 . .
703.924
Ilemeg =-- 8 .
•
703.925
Comodoro - 44 . .
104.023
•
Morcego - 11
104.0-510
754.089
Contrenkitt - 1 . .
704.079
Distarid - 1 . . .
Intervi
1 . . •
704.071
Kleonal
. .
704.072
1
Sapidanat - 1
704.073
• •
Transferin 4- 1
104.074
704.109 1 Sweepstake - 44
704.281 Liceu de Artes e Ofícios - NC
704.296 Rádio Internacional - 8 . .
701.520 Ao Rei dos Violões
9
704.521
casa Saraceni - 36
.
704.527 Miami
41, 42, 43
704.550 1 Uritmesol
3
3
704.531 1 Esoltm
.
704.552 Neissergan - 1 .
704.553
Hepabilin - '3 . .. •
704.554 Calcilev __ 3
•
704.355
Rropinal - 3
.
704,555 1 Rithimoneuran - 3 .
.
704.557 1 Nerovorcan -- 8 : .
481.579 RFM - 4

70L55

Neazina

3

•

704.560
Condor
17
• .
705_234 Edificio Domingos Fernandes
33 .
105.235 Assumpcão - 27
703.237
Anastácio - 1
,
703.239 Ind. de Calçados Dacle - NC
'755.248
União eitrico/a Fornecedora
NC
703.297
Fabril Brasileira de Lapis - 17
•
705.293
Moema
17
. .
705.299 Tapuia - 17
'705.300
Engenheiro
11 .
.
705.3)1
Tamoio - 17
•
703.202 Caramuru - 17 . .
725_203
Tu p i -- 17
705.215
Dahilsen -- 41
'705.256
Gas p arini comercial -- NC
705.2E7 Conhaque Georges Aubert - 42
Cia. Martins .Borges - NC .
705.499
'705.502
A gromotor - 7 '
v
705.5(13
Cestati - 2
..
7:15.504
Cestar1 - 46 :
'
1 05..F05
eestari - 48 .
703.505
Cestari -; 4 - .
P P rrvinda - 41
'705. 5 26
.
705.519
Santa Julla - 23 .
705.565
Gar West - 34•
705.602
Superflash - 8 . .
'705.780
Vedoleo
1
.
/ 705.781
Vedoleo
16 • .
Cleide
•
703.8n1
5
Manzoli - 6
705.802
.
República - 32 .
705.203
705.809
Orion - 10
.
705.526 ree Bee - M
705.838 Gasta Or - 1
705.829 Fábrica Diana Lira/tad - NC
706.055
Metro Metalúrgica Abrasivos
NC
Continental
702.057
8
705.076 Plisir Sarita Rosa - 3
705.077 Rótulo Representado Internamente - 41
706 790 !emblemática - 47 • ,,
706.238
Zenith - 17
.
707.552
Ocooarbol - 3 . .
707.4191 ' Penei - 10
707.176 Mem - 38
707.437
Lifofosfina - 8
'107.766 Cerárnica Bicopeba Ltda. - h7C
707.757 Soirapt - Ne
70 5. 0 25
Arbora - 48 .
.
103.083 Produtos Lindaenée - 3
.
707 . 4 07
Acoeeenal -- 3
.
707.770
Três Lírios -- 1 . .
•

322.643
322.244
322.645
322.646
322.647
322.648
322.649

.

322.650
322.651
322.652
322.&53
322.634
322.555
. 322.658
322. 637
322.658
322.659
322.268
322.661
1 322.662
322.663
f 322.664
322.665

322.666

329.616

322.627
822.668

322.629
322.670
322.691
322.573
322.673
322.674
322.675
352.276
312.677
322.678
322.679
222.680
322.4181
322.882
322.283
322.684
322.685322.4356
322.887
222.888
322•589
322.290
322.691
322.622
322.293
322.294
322.695.
322.698
322.697
322.698
222.699
3r .700
322.701
i
372.702
329.702
322.704
322.105
222.108
$22.727
2.1'.".708
227,708
nnn.7/41
327.111
312.712
297.713
302.114
327'.115
'09 714

322.717
322.718

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 16 DE DEZEMBRO CE 1965

Têrmos

Marcas - Classes

50.511
Bismutrat
3
101.244
Lob. Pernambucano - 3
pn PIR
pmn
/g
132.951 1 Diamant
5
.

Registros
I
1 399.719
1 3^9.796
1 "2 "fl
I 222. 722

X-
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CMMMCCESO

Têrmos

MarcasClasses
--

Registros

Termos

Marcas e Classes

170.869
Espasmosedan; -- 3 . .
322.723
189.295
Albatroz -- 48
707.763
Classique N 24
322.724
48
199.965
Telefunken -- 8
.
707.764
Silver Tex - 10
322.725
225.10
Venera -- 38! •
707.765
Silvetex - 10
322.726
286.106
Dimage -- 11
33
707.768
SC>S
322.727
299.217. Mayfair -- 120, 23, 30, 35, 37, 48
707.773
Agerroitol .7- 46.. •
322.728
308.917
Edifício- Bar e,Restaurante33, 41/4
707.774
Agemitol
2
32'.729
312.554
Rest. Par Atlântico -- 23, 41/3
'707.775
Agermitol
322.730
48 . .
360.9E6
3C0.96
Caninha (mag. ,- 42
r. • 4 4
422.731
707.776
Germissan
2'
.375.491
ReStier -- 38
322.732
707.784
Porcelana
NC • .
379.878
Reco Reco
.
797.990
Imperial.
322.733
42
383.851
Osoltin -- 1i
708.002 1 S. A.. -Brasileira de Fomento Ind. - Classe N/CI
322.734
296.286
Astra --40 '.
322.735
708,134
Ruskm
-Classe 36 .
397.965 ' .Martonn Comercial e Irnp. -- 5/8, 10, 11, 49
322.738
708.151
H. MiPer
Classe,39,
298.701 ! Brasinna
NIC
322.737
708.178
Ice:cav . -7-OP~ 1
à
309.453
Pdtense
-41
.
322.738
708.511
Punias ia R3111fl1n - Classe» 3
405.921
Corneta -- 8
322.739
708.527
Industrial - . Classe 38, 406.340
A Nova Bicicleta -- 21
322.740
708.561
Ibras
Classt,21 .
412.390
Direta -- 42
322.741
708.56 7Promesa -- Classe 42
.
415.276
Clagliasso'
322.742
708. 076
Cunha Regi)
415.453
Mercúrio -- Classe 8
23/4; 36/7
322.743
415.581
Café Ipire,nga
709 009
Cluirrascaria Gnrscha Ltda.
-Classe N/C
322.744
417.176
Reunidas Brasileira -- 21 •
222.745
709.035
Fstron
nesse 22
419.655"
Ao Fiel SIRA Louros -- 8; 15, 40
322.748
Clr-swe 28
709.036
F.stron
421.850
Coei -- 20
322.747
709.166
Malharia Be,ian
Classe 36
Av.
D.
Pedro
II
428.742
47. .-.
222.748
Classe41
Flor
de
Yharna
709.667
429_495 .construarc -- 16 . .
322.749
Malvaloca,- Classe 41 •
709.668
440.245
Plffitquet -- 42
322.750
38 -- Claue 41
709.669
441.231
Copa -- 41
322.751
Manitoba --. Classe 41
709.69 1
441.249
Fenesivam
2,. .
322.752
441.751
Maris -- 41
CrilecSo.Bisoute -- Classe 32
709.709
322.753
Distribuidora Corcovado -- 8/10, as. 48
442.563
Classe 32 •
322.754
709.710
Mcol!indil
445.879
Damon -- 1
322.755
Classe_ 10 .
710.058 .BvIroIarm.
449.011
Ribrarni -- 22
322.756
•laser 46 ,. , •
710.103
ClIn
451.258
Letalver -- 3 .: .
222.757
710.105
-- Casse 46 .
451.294Lola -- 26
322.758
Classe 23
DInstítx
710.109
451.344
Sitaq
.
322.759
T3atnoue no Morro 7- Classe 42 •
710.132
481.578
tr4se
S8
.
322.760
710.193
Penhte de Fl. nnça -- Casse 33
452.611
Hotéis Hércules S. A. -- Ne
322.761
C -- Classe .2?
813.551
LohrIuih -- 10
453.00
322.762
452.865A Edifício Dona Julia -- 33
Classe 15
lia
322.753
710.111
452.771 1 Frente Inchntrial -- 32
Classe 22 .
322.764
710.74 1Super Gordura
482.793 f Bloch -- 40
322.765
Classe 23
Super Crnr"ra
710.344
454.343
Rochedo -- 6
322.766
Classe 4 .
710.145
Suner Gordr.ra
454.594
IsEtriu) -- 41
322.767
Forrocarbo -- Classe 1 .
710.343
454.055
Pliquhaha -- 41
322.768
(70,miN.Rmn -- Classe 48 • w
710.470
464.205
Agram -- 8 -•
322.789
Sufassimil - Classe 3.
710.476
454.224
Mavantes -- 4/i.
322.770
Toam . -- Classe 31
710.437
454.251
Hydrostme- -- (G,
322.771
Emblemática - Classe 47
709.159
465.534
Reifmahause
322.772
Classe 36
710.180
'rruben
• 710.381 1 Prild7tenis4 -- Classe 23
710.382
TruSen1SÁT,r- Classe 22 .
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 17 DE DEZEMBRO DE 1965
710.403
Zeniheletti -= Classe /
Classe 47
710.429 l MoblubrIM
MaSee
710.438 1 Jaasa
710.478 1 Combinado -- Classe 11
%Irmos !
14aaoss -- Classes
. Registros
Ouse 40
Paláció de* Canlag
710.517
710.815 1 Pioneled -- Classe 4/ •
'Classe 38 .
Dverté
710.627
710.613 '1 Caternfilee ---Classe 49 i710.657 1 Atante -.--Classe 41 .
644.837
Joaçaba --21. . .
322.778Catita'- Classe 41
710.65d
681.788
Indian Read --28 . .
222.774
Cia. dmin. de Rendas e Bens Carb. .7- Classe N/C
710.720
co3 _.: 42
102.832
322.776
710,758 Caderno Meu Tesouro - Classe 38
703.278
Fibranyl --22 ., .
322.776
.4
•'
Classe 3
Verde --2
710.7E8a. j Tireoalen
705.628
922.777
706.142
Stucils --48
322.778
'
710.811
Classe 42 .
La
Edmundo Rodrigues -322.779
706.217
• 4
'Classe 2
710 R44 1 MortoCx
Boehringer --1 ...
322.780
/06.228
....... 4
....r
710.871 1 Colralce -Classe 4
322.781
Rohagit --1 • ,,
106.234
710.872
1
CobraIce,
Classe
4
-322.782
706.284
Bituros -, 9
.H, •
%....
710.873
FArlareiss -7 Classe 11
322.783
Beijafior -- 46 . ',..
106.493
5
710.874
1
Erleleweles
-Classe
322.784
Lenedrin --j 3 • :b
706.584
Classe 6
Tritimplister
710.875
322.785
Aliança --42 . ,.,
4
706.613
TrIinpNatso,Ciaste 5 Wd
, 710.876
322.788
Carioca --33 • ').
706.614
710 877 1 HanSa' -. - Clà*se 6 322.787
Page - 41
706.645
"
•••,
322.788
Clesse 6
710_878
Ismana - 8
706.922
322.789
Óleo de Cedro --46
710.884' 1 Camas
706.688
CaSSe 8
322.790
•
Lacta Chocolate e ¡leite --41
106.948
710.835 ! Dequss.a
Classe 10
322.791
Bonita - 48
107.828
i
710.886
Pbostox . Classe 1
322.792
Vtfivoavagta
3
.
107.049
Classe 17
710.887
Anrcwa
•
322.793
Vigilante --8
107.050
ORW 44
13-ond-Steet
710.888
-- 322.794
(2novarina --3 , . •
107.072
Classe 33
710 09' 1 135ccla-nimica de Comércio
322.795
Stmosed --3
107.074
.
Classe
3
,
Glinns1to/
710
071
322.796
Edifício
São
Gabriel33
107.339
710 949Sedp• Modo wna Marrn -- Classes 8, 1/, 5; 22,
1
222:797
National Aer O Foam
107.415
49
.'
14.- 37,
322-.798
Bendeira - I
707.529
710 oçc
322.799
Clnsse 18
combrus - 6
707.662
. 7' r ^ç",
Distilaria Lisboa -2 42, 43
/07.696
322.501
Pleno - 46
.
710 985
707.762
Classe 41' .
Café 'ÁÃtitiirçãO

I
1 Registros

322.802
322.803
222.804
322.805
322.508
322.807
322.108
322.809
322.810
222.811
322,812
322.813
322.814
322.815
322.816
322.817
322.818
322.819
322.820
322.821
322.822
322:823
322.824
322.825
322.826
322.827
322.828
322.829
322.830
322.831
322.832
322.833
322.834
322.835
322.836
322.837
322.838
322.839
322.840
322.841
322.842
322.843
322.844
322.845
322.846
322.847
322.848
322.849
322.850
322.851
322.852
322.853
322.854
322.855
322.856
322.857
322.858
.322.859
322.860
322.861
322.862
322.865
322.864
322.865
322.866
322.867
122.868
322.869
322.870
322.971
322.872
322.873
327.874
322.875
322 876
122.877
122.8S
322.879
322.880
322.881
127.887
322.883

•
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Têrmos

Marcas e Classes

Registros

322.884
710,986 .A[N Cunarnibe -- Classe 7
322.885
Miltin -- (lasse 43
710.924
322.886
Abessol -- Casse 3
710.925
322.887
710.92f
Trikmon -- Classe 3
322.888
Classe 3 .
710.927
Metflur
322.888
710.927
Metilur - Classe 3 .
322.889
- Classe 41
710.967
322.890
711.037
Santa Cruz - Classe 4'
322.891
711.046
Siam Socirdade Ind. -- Classe N?C
322,892
ClPsze 42
Luz da Inalta
711.049
322.894
Paralelpkret -- Classe 1f
711.079
322.895
Classes 1, 16, 4, 17
711.098
() Re; das Tiqtas
322.926
Timoneiro -- Classe 23 .....
711.099
322.896
711.196
Parenzyne
Classe 3 .
322.897
711.212
Prospa -- Classe 1 .
372.898
Aramo' -- Classe 1
711.230
379 809
Borron
C1,,sse 1
711.211
322.900
Pohntol -- Classe 1
.
711.2 12
322.901
Almonaque eo namste • -- Classe 32
211.255
322.902
Clarse 56
711.769
Crwritv.1
322.903
asse 35
Laronla
711.270
37/.904'
TioNft er
erisse 11 .
711.112
322.905
rofed ral - C:asse 27 .
711.1 1 1
377.906
r[ ...y nciana
711,114
22
322.907
Moo/.77
711.115
112.908
anpd, 72.
)1,e4
711.1 1 6
377.909
Cdr.-1-a1
Classe 12
211. 11 7
311.910
711.1 14 1 no Aryoarlor -- Classe 27 .
377,911
Closse 31 .
711.1 15 1 n, Arroador
71 1 . 11n
37/.912
__ Classe 23 .
711 417
372.911
Cla,Se 1 . •
322.914
711.5"7 T 11 1,rcrin -- Classe R .
377.915
711.673
l'brrn -- Casse 12 .
327!916
ri,../..tdmAtka -- Classe 2
711.6/4
322.917
n.,11 1Prrát-.ca -- Classe 1 .
711.675
322.918
(a s se 6
711 619 1 Vet. rf,11/r0
372.919
Poserlee -- Classe 72 .
711.662
322.920
711.678
r' so Lel Ance/es -- Classe 36
372.971
711.679 1 1'r4ea
Classe 41
372.922
711.685
rotonr7rm4a - Classe 3 .
327.923
711.680 1 r•- •.,A 1 st matas -- Classe 3 .
71 1. 9/8
3”.974
s4. 0a1
(lasse 5 .
322.928
11,41 -- Classe 46
711.846
3,2.976
711.699 1Thn.,..no1 ._ Classe 3
322.927
T^~1 1r,n11,1111Sta -- Classe11 .
1 11 1"
387
377.978
1 rf,q 1 Irnrtra.
41/3
322.028
3 01 . 11 5 1 17.1,rinNrar, Ltda. - Classes 6, R . 11. 2 1 , 33, 39
377.930
A(.441,1..1 remi ., de Ini[Svels
415. 51N
Classe 33 ......
372.931
4 14 . 095 1 T,17•Ria
risswe 41 .
322.032
49 5 . 81 2 lNova
/lasse 4 .
415 . fot
322.913
clnede 4
411 11f 1
377.914
40
rs,;,1-, ta
3,2.915
r"SPKP 41 .
snM 117
322.016
claRgp
37.8.917
cf,„«;a810
417.70R 1 p mçc k,
Classe 33
327.918
4 41 91 1 1 Time -1
441 0047
rid.dp 28
322.919
441 //5
127.940
Poranto - . Classe 36 .
R.
11/41;ron
451. 709
322.941
44 5 P11 1llniversal
327.942
Classe 1
447 g 1R 1 ("Wnn
3,7.043
15
459 840 1 (-.4-fmr 51
122.044
Cl,sse 16•.
451 011 1 P. Mc r, es rar~rns - ("ame 31
322.948
451P
5a 15 ^413
327.946
Classes 3. 48
4'11 950 1 14 Ç - cnR~ 41 .
1/7.947
454 ncn
0.NeP01140
372.948
(j""e 11 •
494 . 178
-- Class. 91
• 3,7.949
.
454 /05
3/, 05o
Cl.seep 43
19,1 1firree
4s4.en,
A7.41 - C l asse 46 . •
172.951
454.90/
372.952
Frn ~ - Classe 43
.
455,575
Card,-14r1p
377.053
CT,RRP
455 59R
enaqs• 41 . .
C7p.ç Prec~
122.954
455 . Rs0 1 r-m,rng
122.958
rldeqe 46 .
456 . 11s 1FNhorn l'klocfrmr,1 ele Tesouras
377.056
Classes 33, 11
4
321•057
l c.~1,nnen
CNSFP 17
4n." 1
3,1 058
ArOnmins ("Me -- Classe 3
458 1robal mte -- Classe 2
377.050
A•!••-••••
319.960
4'57 . g511
3,/
4 5 8 101 1 r) pp.s.1
(lasse 31 .
1
4 59 111 ‘JA, No nn Cf~na -- Class. 12
1,9 02
480 / I s 1 1,14. A. 1xlmelS 54^
1, 1 961
-- Classes 40. 33
459.276 Madrepérola
amue 46 144
4 322.964

•Têrtnos

460.164
460.198
436.612
276.633
293.789
381.011
3r5.998
396 464
419.495
437.935
443.408
441.527
444.028
44t.26446.850
449 180
450.194
451 522
452.343
452.183
453.032
451.082
453.425
453.727
454.141
454.40.5
454,409
454.492

•

Janeiro de 1966 449
•

I=1

amua g

V
Marras e Classes

1 Registros

Emblemática - Classe. 1 ...'
Pue,sley - Classe 36 .
Ranha - Classe 41 .
Pet-ofr,an - Classe 8 .
Me Blokret -- ', Classe 16 .
Ilas.P..ga -- Classe 36 .
Arevrhe -- Classe 38 .
(alego -- Classe 13
ik !..7auchita -- Classe 41 .
E.:!Vcon
Classe 3 .
141 uvon
Classe 2 .
República ---; Classe 8 .
'Np C' Rum
Classe 3 .
.21naronda
Classe 10 .
Classe 16 .
Santa Mar:d
•
i\li ,, '
Classe 33
Beta
Classe 21 . .
F. Pasano
Classe 52 .
C.a. Citv Paulista de Melhoramentos - Cl, 16, 33
Classe 47 .
Quatro Ronda
Edt/;cio Glória - Classe 33
(-farinha - Classe 41 .
Prutsmanz - Cl asse 41 .
Laje - Classe 41 .
Manualfa - Classe 4!
Henne Dinah - Classe 48 .
Monte Azul - Classe 42 .
Frnpresa FlunaInense de Transportes Ltda. - Clas. se N/C.
454.495
Erl'Ficio Gtiarula - Classe 33454.598
Marrado pele+ Destino - Classe 32 .
464.608
Cr/Ws'? - Classe . 44 .
454,811
Dfike - Classe 16 .
455.062
M !ande' - Classe 39 .
485 ons
rrnie - Classe 41
455 476
(...a fe Invicto - Classe 41 .
455.904
Comérc1 0 • incléstria Barbosa a Marques S. A
--- Classe .
•.
456.949
Ger; - Coesa 37 .
456.271
()mnla - Classe 6 . •
4gs 475
......
Ao/st-brome - Classe 1 .
495 577
1310 Rov - Classe 36 .
457 614
brrnartilette - Casse 48 .
491 554
21'ar,a - Classe R
457 903
CachOeirinha --. Cl asse 41 .
499 nT;
...
Ck:fesa - Cla sse 41 .
45(1,61n
(,[11rsavde -- Classe 5 .
4gn 10,
1J0 .. rilles -- Ciaste 22 .
1C/ 017
-- Class e 37
101.977
A Metrópole An •••. Pecuária - Classes 2, 7, 41, 45
s6, 4 __ (12 .d.. 41 .
7;0.101
?Ar' 75,
Auto New 3ro-lc -- Classes 33, 47
150 gas
A :asa dp nsnufla -- Classe lq/C:
37(1.7/5
187almar - Classe 21 .
174 794
TNA r: -- C1,~ 15. 1 6 .
/75 0.41
q n11111nr A/1. '4 'PN TNTISel n Classe 32 .
/70 573
lairat g -- Classe 1 .
y71/ Rd/
gq•fd S. N.idi -- Classe 23 .
180.154
Narnorn,los -- Classe 41 .
191.909
RAIRR do TmAveis - Classe 31
191 441
T'sra do Ponal -- Classes 41. 42, 43
/91
-- Cldsee 40 .
191 nnl
Parypnl - rl owte 6 .
355 599
&matar!" Tiro!~ - Classe 36 .
187 1 91 7lerramatcl
• • •
Classe 7 .
1 9 7 14 9
1 1n1 /111
Classe 11
19? 71 1 1 imperial
-Classe 15 .
109704
Nzar Central -- Classes R. 11. 14, 15, 38, 49, 1
1 . 701
Classes 13, 25, 50
A reondfe
1c0 . 049
1rP0
Classe 2 .
(1,sce 41
409 111 1 St f ~ (7411
411 98 8 1 ()rd,' Cone -- Classe 8
4 1 4.816 1 Arpa San to 114rhara -- Classe 43
f/Rqw. 10
41i 1 5 0 1 pvrew
415. 01 1 1 C10a
Classe 31
417 nIn 1 c",„„itr„8,0
na ged. 42 .
4 1 0 70 5 7 1,41 8ftpster -- Classe 21 .
rasgo 41 .
41? 111
111'11Anr›•,a
•
411 12 9 7 C p,..4~4 111 1.rn Tr41 . -- Clame 16
4" 101 1 ble.ern
Cl,RIP 8 .
471.344 (Amainei - Casse 16
4

322.965
322.966
322.935
322.968
322.969
322.970
322.971
322.972
322.973
322.974
322.975
322.976
322.977
322.978
322.979
322.980
322.981
322.982
322.983
322.981
322.985
322.986
322.987
322.988
322.989
322.990
322.991
322.992
322.993
322.994
322.995
377.996
322.997
322.008
322.999
323.000
321.001
323.002
321.003

321.004
321.005
371.906

371.007
471.00s
371.009
371.010
191 na

371.012
371.013
111 014
3/i.n15
311.016
371 017
311019
311019
3/1.n/0
V1/./.1/f

371.077
371.0/8
11.3.0/9

171.010
311.011
371.(12
311.013
371.014
3/1,015
311.016

311.017
171.015
321.019
311.049
121 n4I'
37/ n4/
323.043

'MARIO OFICIAL (Seção III)

"ou eegunda-feira 31
Termos

* Registros •

Marcas e Classes

Termos

Janeiro de 1966
Marcas e Classes

1
•
424.097
%estalais para Construções - Classe 16
430.488 ; loja Paulistana - Clame 30
Socil - Classes 2. 4. 7, 19, 32, 33, 41, 15
43 1 .056
431.097
Pnlieiros - Classe 32
431•553 1 Ov N Matic - Classe 8
431.554 1 Uni Matt1c - Classe 8
431.451
Luminsid - Classe 16 .
435.134 I Vale - Classe 36
435.718 I 1 -- Classe 21
.

323.044
323.045
323.046
323.047
321.048
323.049
323.050
121.051
323.052

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 29 DE DEZEMBRO DE 1965

Termos

Registros

MARCAS

I

Cm? Tneetiefdá Recf .ny'de • *-- Classe: 2
711 911
Não • há tome, 7 Ur'...•...' Classes 42. 43
711.938
Relresrmte de Met. .. Classe: 48
112.761
712.119 • Estra Fmo ..... ClaSse-: 44
AB F.speclar4atie da Mata -• Classe 44
712.10
712.12/
Lareira - Cla sse: 45
712.440
1,•,rmosec/ - CIRes,• : 3
711. 465
Perr1:-.t - Chsrret 41
712.514
Mas.al - Classe 7 ..:
•anasarna - C.1Pue! . 2
712.611 1
711 610
PalT ..... Cl aSÇP 1
Rraaussa - Classe 15
71 1 . g41
711 431
Alteza -.. Classe: 16.
711 465
C.arboyochurt - C.1" sse • 3
O Fo-m - Cli•sse: 10
711 8'51
O Ferra - C.1:.Ilte: in
7l 1 . s em
71 5 r 9 1
Tertnesold - ('asse: 10
715.405
Sergictor - ('.lasse: 21 . • . •
715.405
Sal rslern hetSz -; r.frisSé ; 41
7/5 497
Sal Cálcio Reja •-• Clisse: • 41
.
Avio - Classe' 11
715.649
71e 501
Tan livIesdest - Cesse: • 96- • •
'•
715.716
A lex - Classe: 11
7 15 . Rtml rasa B--a•ser* ..- Classent 11. 24 24. 37
A Verdade - Classes 12
715.916
12us•d'e5o Alegria - C.1.-t•-sem: 5. 6. 7. 8. 11
7 1Ç ("I
71 ç . nen
rr. n.411 -10(gra -- Cli.np. 71
715 041
r os I, 1 neles - C.b•sse • 4.1. ,
rod•-t;lina - Classe . 3
71 . '71Ç
Power - Cl asse: 4
7 t 4 ."n
sara - Classe: 5 .
714.440
71A.441
Innard - Classe: 11
Iamarcl __, (las, " n e
71 1 441
Tenard - r.taç;w: 16
716 441
71 4 •444
Tsnard • - Cl asse: 17 •
Tenarrl - rasse: 39
714 44';
715.446
Tsnasel ...- Classe: 4(1 '
49 •
716.447
TenArd .--.. Classe . •.
rag, .Terrirrl - Cliss•er 8 313
716.448
Snley --. Classe: 36
716.479

1 123 449
I 121.450
• 1 323.451
1 121 451
I 123 453
I 121 44:4
1 121.455
1 1'1.156
I 113.457
o 171 458
1 111 •Vrõ
I 11 3 450
I 1/1 A41
! 121.467
1 11.461
i 123 454
I 1/1,465
I 11 3 45.8
1 111 41:1
1 1,1 orn
I 1 1 1 449
1 111 47(1
1 131.471
t 1." 1 1. .ers
1 11 3 471 .
121 4'4
I 111 475
1 111 47A
I 1?1 477
1 1 1 1 47R
1 121 A -n
I ;ai 4Rn
I 125 . 41)
e 111 AR1
1 111 •x1
1 1, 2 471
I 11 1 415
t 111• 4..n
Ar,
,
1 121.433
I

394.493
395.368.
305.685
398.512
404.486
411.647
413.630
422.441
422.684
422.695
422.806
423.431
421.566
423.913
424.237
424.988
425.319
426.320
126.926
427.544
428.3+3
430.233
430.256
431.935
432.463
132.753
423.951
437.379
439.450
439,655
4-i0.658
441.812
441.470
412.493
442.961
443.301
443.632
445.525
445.893
447.834
448.250
448.106
449.865
450.301
450.380
450.405
450.630
451.545
452.416
453.237
453.958
454.055
454.200
456.037
456.233
456 29x)
456.439
455.450
856.851
456.852
-456.927
.--457.133
• 458.776

460.280

IRegistros
1

VItatoée
Classe- 3
DMW - Classe; 21
Maraba - Classe: 36
Casa Pastora - Classe- 17
Conselho Imobiliário de São Paulo - Classe: 33
Xamego - Classes: 33, 41, 42, 43, 44
Tapa)°, - Classe: 41
Quif
Classe: 3
A Feir3 das Nações - Classes: 41, 42, 43
Fibratam - Classe: 28
Condorod - Classe: 1
CHNI - Classe 33
Cerveja Inglesinha - Classe . 42
Bar e Lanches Garrétt - Classes: 41, 42. 43
Valeria - Classe: 41
Fabtini - Classe:. 21
lielmany IvIurtinho - Classe: 33
Priminas
Classe- 6
Confecções Devran Limitada - Classes: 33, 36 ..
Guarttjá Country Clube - Classe: 33
"kleira - Classe: h
Portugalta - Classe: 32
Diverranisol
Classe: 1
Mat ien
Classe: 1.1
Magazine
Classes- 36, 37
Neutro: - Classe: 16
Les,..:ge Org. Contiabil
Classe: 33
Imota:á:ia Zirtaeb Limitada
Classe: 33
AGA - Clame; 41
Granja São Roque
Classe: 42
Os 137
Classe: 1
Elegantes
Classes: 23, 36
Bicuba - Classe: 41 .
Multivox
Classe.. 10
13eltex
Classe: 6
Mar 6 Polo .Classe: 46
G-ela
Classe:
Ang•lfra
Cl. • sse • 41
P
Classe: 25
Ioallmert Versalhes - Classes: 8. .13, 33 • • • •
Soberano' 'da Voz
Casse- 6
Foi Sana
Classe: 3
LBS Iriso Flmsii
Classe: 33
Pink - Classe: 14
BoWs • .
Classe: 41
Valdir:e -- Classe:. 1
Bei;tal
Classe. 3
Astra
Classe: 6
Franc000l - Classe: 1 ti
C.arlumere Botim:o.C'-se: 48
Talmar
Classe• 16
Lan-t &In
Ca,...e••• 25, 32 38. +9
Arpal'l
Classe: 16
Flelacap
Classe: 16
Americanpal
Class.e• 14
Café Lalini • t n
Cias, e : II
Mary
-Classe: 36
Graafi na
Clas.se • 4
(ladina
•Classe: 41
Gear:Una- -asse:
Oskar
Casse: 6
Perua Ferres * ' Classe: 16
Laticiains Santa Maria
Classe: 41
Simplem - Classe- 6

323.500
323.501
323.502
323.503
323.504
323.505
323.506
323.507
323.508
323.509
323.510
323.511
323.512
323.513
323.514
323.515
323.516
321.517
323.518
323.519
323.520
323.521
323.522
323.523
323.524
323.525,
323.526N

323.527
323.528
323.529
323.53).
323.53/
323.532
323.533
323.534
323.535
323.536
323.537
323.518
323.539
323.510
323.541
323.542 •
323.513
323.5'14
323.545
323.546
323.547
323.518
323.549
323.550
123.551
321.552
321.551
323.554
323.555
323.556
121.557
323.558
323.559
323.560
123.561
323.562
323.563

CF.RT1FICADOS EXPEDIDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1965
CERTIFICADOS "EXPEDIDOS EM 3 DE lANEIRO DE 1966
Térraos

198.062
336.219
357.100
358.490
360.230
365.671
368.347
375.482
383.093
390.597
394.429

M A R• C A S

Tur Art .- Classe: 25
Rosas de Capri - Classe: 48
Vaquinha Mococa - Classe: 41
Melinhaque • - Classe: 42
Clube do Servidor Público - Classe: 33
Lojas e Mag - Classe: 36
Apieure - Classe: 43
Rena - Classe 17
Aponte este Presidente - Classe 42
Cerelepe - Cbsse: 43.
Rei do Oriente - Classe 42

I Registros

!
I
I
1
1
I
I
I
I
t
I
1

SI ARCAS

Trinos
323.489
321.490
323.491
323.492
323.493
123.494
323.495
123 456
311.417
r ; 408
313.449

491.923
521.112
526,757
539.995
576.915
651. 177
654.5
663.553

Amophol

Registros

Classe: 3
1 323.564
1Cron .-- .Classe- 8
323.565
Garagem e . Ofic;44 . Ch2~2es -- CIétozes: 33 47! 323.566
VCION Luso
ClasNe 11
1 323.567
!nrimi do Povo
(1.1~. 12
323.568
SAnvir - 0:e.m' r 21
. 123.569
1"....wt...,ni -- V:~ 44 ........ . ... .....
121.570
Ponte Di,)5Nd Senhota da 8.:úd.e . -- Casse: 43 ; 323.571

L

jai*::...;) dá - 1 1•-:,f_

Marcas e

(St.tç'i.co 1;1)
.Termos •

Seginia- n €;ra 31

MARCAS

Registros

323.656
Infantil - Class.: 48
715.440
323.572
323.657
Infantil
Classe: 48
715.441
Cremenol - Classe: 48
665.300
32.3.5/3
323.658
Clesse: 36
York
715.442
667.652 1 B - Classe: 11
323.574
323.659
Classe: 36
york
Pif Pai- Classe: 19
715.443
669.810
123
323.660
Aremina
Classe: 16
715.810
Roblex - Classe: 36
673.440
323.576
323.661
Classe • 46
Classe: 33
715.611
Palhabril
Kaic Kosmos
676.581
323.577
323.662
Classe • 48
715.613
Rosedon
Kaic - Nc.
676.582
323.578
323.663
Seeco
Classe: 8
715.618
Wi4son - Classe: 41
677.421
323.579
323.664
715.663
B
Classe: 24
Sempre Idem - Classe: 23
677.924
323.580
323.665
71g.664
Classe: 23
B
Perkins - Classe • 6
681.576
323.581
323.666
B
715.665
Classe: 22
Choledyf - Classe: 3
683.501
323.582
323.667
715.680
Cirillo - Classe: 41
Arco do Triunfo - Classe: 33
687.159
323.668
323.583
715.686
Hercilio Harnonia
Classe: 41
Tagus - Classe: 43
688.269
323.5b4
323.669
715.731
Picolino
Classe: 41
Tagues - Classe: 42
688.270
323..585
323.670
715.735
Com ar condicionado - Classes: 8, 32, 33 • . • •
Classe: 3
Cinco Hervas
688.859
323.586
323.671
715.737
Jardim Cica
Classe: 33
A Capital Modas - Nc .
689.028
323.587
715.812
323.672
União
Classe: 17
Cancer - Classe: 2
690,297
32.1.'/88
323.673
715.830
Casa Bettzrello - Classes: 11, 15, 49
Golden Arrow - ClasSe: 36
691.773
323.589
Comauto - Classe: 21
691.801
323.590
323.674
715.884
Alcafelol - Classe • 3
Clube de Campo de • São Paulo - Classe: 33
691.925
323.591
715.935
Express
323.675
Classe: 41
Caçula - Classe: 43
692.062
323.592
715.941
323.676
Villa Mathias
Classe: 4
A Exposiçãd - Classe: 49
692.081
323.593
715.946
323.677
Sonksen - Classe: 41
Vinho Reconstituinte - Classes: 3, 42
692.161
715.991
323.678
323.594
Omega
Classe: 38
C - Classe: 16
692.186
323.595
323.679
715.992
Roberto
Classe: 38
C - Classe: 17
692.187
323.596
323.680
716.001
Schomaker - Classe: 2
C - Classe: 21
692.188
323.597
716.076
Cacique - Classe: 47 •
323.681
Emblemárca - Classe7
692.190
323.598
716.092
Cruz Azul - Classe: 2
323.682
Emblemática - Classe: 8
692.191
716.145
323.599
Maris - Classe: 41
323.683
Emblemática - Classe • 6
692.192
716.146
323.600
323.684
jarian - Classe: 36
Emblemática - Classe: 4()
692.193
716.152
Niagara - Classe: 36
323.685
323.601.
Emblemática - Classe • 5
692.194
716.183
Pilylite - Classe: 1
323.602
323.686
692.195
Emblemáti a - Classe: 40
323.6(13
Emblemática - Classe: 21
692.196
716.234
Federal -- Classe . 1
323.604
323.687
Emblemática - Classe • 7
692.197
716.269
B
Classe 11
323.688
323.605
Emblemática - Classe: 20 ............
692.200
716.340 . Neo Asma -- Classe: 3
323.689
323.606
Emblemátic.a - Classe: 10
692.20.1
716. 436
Puhnore -- Classe: 6
323.690
323607
Emblemática - Classe: 18
692.202
716 463
iknibb
Classe:. 4
323.691
323.608
Emblemática - Classe : 16
692.203
716.490
Toro
Classe: 42
323.692
323.609
Macol - Classe: 16
693.360
323.610
Ótica Dalva - Classes: 8, 14
694.239
718 690
Velva - Classe: 48
323.693
323.611
Lena - Classe : 36
694.449
718.826
Universo - Classe: 3
323.694
323.612
Classe: 16
A. C. M
694.979
719.259
Di Lutricin - Classe: 3
323.695
123.613
NC,
Cia. de Crndnto Potland
696.037
323.614
Palaterm - Classe: 10
698.555
323.615
Rio Grande - Classe . 44
699.172
323.616
Fertubo
Classe: 16
703.183
Para uma cutis divina Leite Divaia - Classe 48 323.617
703.814
Patentes concedidas em 6 de dezembro de 1965
323.618
Yolitium - Classe: 3
703.820
321.619
T V - Classe: 41
704.057
323.620
Cia. Mineira de • Investimentos
704.360
323.621
Maququipex - Classe: 48
705.875
It,RM, )5
PATENTES
'MIMOS
PATENTES
323.622
Cerve a Columbia Pilsen - Classe: 42
706.182
323.623
Sacc - Classe . 35
706.610
323.624
Boldoformina -- Classe: 3
707.047
323.625
Serra Grande - Classe: 42
707.081
323.626
Instituto de Beleza - Classe: 48
707.651
323.627
Pfieuac Serve Melho - Classe: 47
708.004
133.523
73.952
128.713
73.965
323.628
Good Year
Classe: 40
708.158
106.045
73.953
129.580
73.966
323.629
Bom
Gósto
Classe:
36
708.311
116.780
73.954
130.140
73.967
323.630
8
Pioneer
Garante
Seus
Classe:
708.447
113.054
73.955
131.061
73.968
323.631
Ib o Criador - Classe: 3
709.386
73.956
121.608
132.172
73.969
323.632
Madarinette - Classe: 48
710.763
124.336
73.957
132.203
73.970
323.633
Toro - Classe: 42
710.812
126.212
73.958
132.435
73.971
323.634
Icaro - Classe: 41
711.217
130.134
72.959
132.772
73.972
323.635
Furafil
Classe:
28
711.271
126.721
-73.960
132.897
7$.973
323.636
Yara
Classe:
48
711.478
127.408
13.961
133.294
73.974
323.637
Emblemática -7- Classe: 36
711.556
172.739
73.962
133.320
73.975
323.638
Correio Católico - Classe: -32
711.680
73.963
127.814
133.322
73.976
.323.639
Alvo com Agnora - Classe: 41
711.849
73 Y14
128.473
323.640
Classe: 8
712.037
Viviasa
323.641
712.088 1 Expresso Luso Brasileiro - Classe: 33
323.642
Ótimo - Classe: 2
712.348
323.643
Classe: 41
Motta
713.818
mcmem DE UTILIDADE
323.643
Motta - Classe: 41
713.818
_ ..•-•.• • ...N....M.1~N
.
:
323.644
Motta - Classe: 41
713.819
!
323.645
1 ag - Classe: 36
713.825
323.647
juca Pato -- Classes: 41, 42
713.832
TÊRMO$
li I ATE
MS
N
Tel2M09
323.648
Micronite -- Classe: 44
713.845
rriXTE
-NTES
323.649
Flepaci 1 - Classe: 3
711.861
323.650
713.878 1 Ponto Musical - Classes: 6, 8, 17, 21, 33
323.651
711 879 1 Mansco - Classe: 36
715.415 1 Us- Enanieloide - Classes: 1, 2, 4, 16, 28, 46,
323.652
47, 48
1
126.249
1..,2162
323.653
715.428 1
it•na -- Classe: 42
Fito Rrsqclo - Classe: 33
323.654
715.429
323.655
715.139 ! Ind Yorli S A . - nc.
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MODELO INDUSTRIAL

TERMOS

I

152.725
151.170

.PATENTES

MODELO INDUSTRIAL

TERMOS

5.642
5.543

Í PATENTES

151)223

5.644

TERMOS

PATENTES

102.415
148.666
150.580

5.645
5.646
5.647

'rumos

PATENTES

150.581
1 52.737
153.932

5.648
5.649
5.650

1

1

Parente concedida em 8 de dezembro de 1965
Patentes Concedidas em 6 de dezembro de .1965
1

TERMOS -

1
•1

PATENTES

TERNOS 11

PATENTES

PATENTES

ITERMOS
)

102.048
103.727
108.046
108.444
110.139
110.692
110.791
112.792:
313.346
115.068
118.140
120.395
122.622

73.977
73.978
73.979
73.980
73.981
73.982
73.983
73.984
73.985
73.986
73.987
73.988
73.989

•

122.733
123.788
124.085
124.492
124.781
125.095
125.097
126.110
126.599
126.725
126.993
126.997
127.394

73.990
73.991
73.992
73.993
73.994
73.995
73.996
73.997
73.998
73.999
74.000
74.001
74.002

82.269
89.867
93.255
109.391
110.835
119.332
119.845
122.046
123.179
123.558
125.240
124.636
124.931
126.506
127.507
127.955
128.010

Patentiencedidas em 6 de dezembro de 1965

TERMOS

PATENTES

f

TERMOS

PATENTES

74.040
74.041
74.042

74.043
'74.044
74.045
74.046

1

74.047

74.048
71.049
74.050
/4.051
74.052
74.053
74.054
74.055'
74.056

,TERMOS

128.448
128.493
128.570
129.510
129.591
129.612
130.053
130.141
130.975
131.171
132.012
132.176
732.354
132.485
132.552
132.552

-

PATENTES

74.057
74.058.
74.059
74.060
74.061
74.062
74.063
74.064
74.065
74.066
74.067
74.063
74.069
74.070
74.671
74.071

i

I,
f

Patentes Concedidas em 6 de dezembro de 1965

I
127.398
127.442
127.718
128.231
128.254
128.320
128.335
128.366
128.388
128.458
128.726
129.006
129.218

'

74.003
74.004
74.005
74.006
74.007
74.008
74.009
74.010
74.011
74.012
74.013
74.014
74.015

129.421
129.495
130.013
130.030
130.126
130.231
130.249
130.344
130.356
130.357
130.466
130.774

74.016
74.017
74.318
74.019
74.020
74.321 74.022
74.023
74.324
74.025
74.026
74.027

TERMOS

_....Patentel Concedidas em 6 de dezembro de 1965

PATENTES

TERMOS

74.028
74.029
74.030
74.031
74.032
74.033

/31.322
131.358
/31.926
132.045
132.294
132.355

TERMOS

109.678
109.886
111.559
113.374
121.288
122.843
124.290
124.392
126.373
126.669.
129.323
129.392
129.772

f

4

•
74.034
74.035
74.036
74.037
74.C38
74.339

TE RMOS

74.072
74.373
74.074
74.075
74.076
74.077
74.078
74.079
74.080
74.081
74.082
74.081
74.384

131000
131.036
131.099
131.354
131.461
131.481
131:791
132:896
131.297
133,3 70
133,398
133-409
133.532-

i
ii

PATENTES

74.085
74.086
74.087
74.388
74.089
74.090
74.091
74.392
74.093
74.094
74.095
74.096
74.097

MODELO DE UTILIDADE

PATENTES

132,59/
132.581
132.788
1.33 ?58
/33.288
131.319

PATENTES

TERMOS

124.652
127.213
131.289

PATENTES •

.

6.170
-6.171
6.172

TERMOS

132.735
132.906

PATENTES

6.173
6.174

OMINO

OM DELO DE UTILIDADE

r11112140S 1 'PATENTES

70.763
Y123.194.
123:406
128.056
4 r"'"
,

I

6.163
6.164
6.165
6.166

TERMOS
1314523
/32.165
131.796

MODELO INDUSTRIAL

PATENTES'
6.167
6.168
6.169

TERMOS
127.079
148.312
147.100
148.519
148.541

PATENTES
5.651
5.652
5.653
5.654
5.655

TERMOS
150.472
152,069
152,11
152215

PATENTES
5.656
5.657
5.558
3.659
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 132.375
De 8 de setembro de 1961

Requerente: Pedro Guilhermo
Enrique Bertzky e Juan Enrique Symens — República Argentina.
Título: Aparelho para tratamento
de líquidos com substâncias químicas.
Pontos Característicos
19) Aparelho para tratamento de
liquidos com substâncias químicas,
com base em uma dosagem micrométrica dessas substâncias, caracterizado pelo fato de compreender: —
um recipiente, de paredes - laterais
transparentes, constitutivo de uma
câmara de purificaçao; apresentando
esse recipiente na sua tampa uma
passagem dividida, por uma , pestana
anular interna equidistante de ambas as embocaduras, em dois trechos, de admissão dos líquidos a
serem tratados, e de salda dos líquidos tratados; apresentando a referida pestana a sua face, voltada
para o trecho de admissão, perfilada
de modo a formar uma superfície
anular normal às geratrizes do citado trecho, e com a sua face oposta
concidente com o trecho de saída,
perfilado e formando uma superfície
anular cônica; formando a passagem de admissão uma câmara de
compressão dos liquidos, e formando
o trecho de saída uma câmara, de
expansão capaz de gerar aspiração,
por efeito de vácuo, dos líquidos tratados, a partir da câmara purifica=
dora, de encontro ao mencionado
trecho da passagem transversal; estando na câmara de purificação
providos dois membros tubulares interencaixados formando entre ambos uma passagem axial de guia ao
fluxo descendente dos líquidos em
tratamento através de adequados
orifícios providos no membro tubular externo; estando o membro tubular interno provido, na sua extremidade inferior, de adequados orifícios de comunicação entre a referida
passagem axial e o determinado pelo
citado membro tubular interno; estando ésses orifícios, de diâmetro
virtualmente capilar, dispostos em
comunicação com a câmara de purificação através de adequadas passagens normais entre si, correspondendo a cada orifício duas passagens;
sendo cada par das citadas passagens de comunicação ajustável por
meio de dispositivos valvulares de
comando manual independente.
29) Aparelho para tratamento de
líquidos com substâncias químicas de
acôrdo com o-ponto 1, caracterizado
pelo fato de que os dispositivos valvulares, reguladores da comunicação
entre cada par de passagens normais entre si, são constituídos por
respectivos pinos externamente rosqueados atarraxáveis com folga regulável na passagem horizontal de
cada par, sendo os referidos pinos
protegidos, mediante pinos de segurança, contra acionamento intempestivo, atarrraxados com folga na
embocadura externa das mencionadas passagens.
39 ) Aparelho para tratamento de
com suOscâncias quimicas de
acordo com os pontos 1 e 2, caracterizado pelo rato de que Os pinos
constitutivos dos dispositivos valvulares apresentam, na sua extremi-

ciada junto aos orifícios, de cliânieItro virtualmente capilar, uma agulheta individual como meio capaz
•de extrair dos citados orifícios todo
material estranho -capaz de obstruir
os mesmos.
49) Aparelho para tratamento de
líquidos com substâncias químicas de
acôrdo com- qualquer dos pontos 1
a 3, caracterizado pelo fato d ecornpreender, integrante a parte dispositiva formadora das câmaras de
compressão e expansão, tuna luva
intercalada na tubulação de alimentação; partindo das zonas dessa
luva, correspondentes às referidas câmaras, respectivos condutos tubulares conectados, pela suaextremidade
ra do reoposta, à tampa obturado
cipiente encerrandc as substâncias
aulmicas constitutivas dos agentes
ativos no processo de purificação das
aguas, comunicanod-se as mencionados condutos tubulares ao citado recipiente através de passagens providas na tempa, com interculação,
nessas passagens, de válvulas reguladoras do grau de abertura das mesmas; tendo ambos os condutos tubulares intercalada uma válvula de
passagem individual como meio de
regular o grau de abertura da passagem delimitada pelos citados condutos tubulares, apresentando o conduto tubular, correapondente à câmara de expansão intercalado um
meio- de verificação visual do fluxo
das águas em estado purificado, estando o referido meio de veroificação
visual intercalado entre a válvula
de passagem e a tampa do recipiente
que encerra as substâncias químicas.
59) Aparelho para tratamento de
líquidos com substâncias químicas de
acôrdo com o ponto 4, caracterizado
pelo fato de que o recipiente está
provido internamente de um diafragma. flexível em forma de uma
'casa que encerra as substâncias
químicas em solução; e por ser o
referido recipiente integrado por dois
corpos ecos interconectados em alinhamento no mesmo plano, com intercalação de ums pestana envolvendo a parte externa da bôlsa que
encerra as substâncias químicas.
69 Aparelho para tratamento de
líquidos com substâncias químicas de
acôrdo . com os pontos 4 e 5, caracterizado pe'o fato de que da base
do corpo inferior do recipiente avança o conduto tubular conectado, pela
sua extremidade superior, à câmara
de compressão; avançando a partir
da tampa do copo superior o conduto tubular conectado. pela sua extremidade oposta, à câmara de expansão; apresentandu o conduto tubular, comunicante com a câmara
de compressão, intercalada na sua
extremidade inferior, uma torneira
de purga; e a presentado o conduto
tubular, comunicante com a câmara
de expansão, intercalado no seu trecho inferior, um dispositivo valvular
regulador do fluxo das substâncias
químicas em solução de encontra à
câmara de expansão.
79 ) Aparelho pare tratamento de
aquidos com substâncias químicas de
acôrdo com os pontos 5 e 6, caracterizado pelo fato de que o diafrágma. formador da bolsa que encerra
as substâncias quirnicas em solução,
é integrado por dois envoltórios com
interraIação, entre ambos, de uma

carga viscosa capaz de comunicar
uma margem eficiente de flexibili1 dade ao referido diafrágma.
891 Aparelho para tratamento de
liquidos com substâncias químicas de
acôrdo com os pontos 5 a 7, caracterizado pelo fato de que o corpo
superior do recipiente, que encerra
as substâncias quimicas em solução,
se comunica por via tubular com
uni recipiente ministrados das • substâncias químicas em solução, 'com
Intercalação, na via tubular de comunicação entre ambos os recipientes, de uma válvula de passagem
como meio regulado- da comuncaçâo
entre os mencionados recipientes;
avançando a partir da citada via
tubular e trecho acotolevado do conduto tubular procedente da câmara
de compressão com intercalação de
filtros individuais: estando o conduto tubular, comunicante com a
câmara de compressão, conectado,
pela sua extremularie oposta, à base
do corpo êco inferior integrante do
recipiente que encerra as substâncias químicas em solução; e apresentando o referido conduto tubular.
Intercalada no trecho do mesmo que
fica adjacente à base do corpo ôco
inferior, uma tornelra de purga.
99 ) Aparelho para tratamento de
uouidos com substâncias químicas de
acordo com os pontos 5 a 7, caracterizado pelo fato de que ambos os
corpos, integrantes do recipiente que
encerra as substâncias químicas em
solução, estão em comunicação com
os condutos tubularts procedentes
das câmaras de compressão e expansão. mediante membros tubulares
de comunicação intermediários; estando o corto Ô.co integrante do recipiente que encerra as substâncias
químicas em solução, comunicante
com a câmara de expansão, conectado em comunicação com o recipiente ministrados das citadas substâncias químicas por mais de um
conduto tubular de comuicaçâo intermediária; e apresentando o mencionado conduto tubular intercalada
uma 'válvula de passagem reguladora de gt•au de abertura da passagem
delimite ia pelo citado conduto tubu'ar.
109) Aparelho para tratamento
de líquidos com substâncias químicas de acôrdo com o ponto 9, ca-.
racterizado pelo fato de que os
condutos tubulares, de comunicação
intermediária do recipiente que en, cerra as substâncias químicas em
soluçãci com as câmaras de compressão e expansão. apresentam intercaladas adetpiadros tubulares de
passagem capilar, procedentes de um
manoMetro, como meio de contrôle
visual da tensão nos mencionados
condutos; e apresentando. os citados
condutos, conectados à sua extremidade superior, respectivos dispositivos valvulares neutralizadores de
superfícies internas nos citados condutos.
119) Aparelho para tratamento de
líquidos com substâncias químicas de
acôrdo com os pontos 1 a 10, caracterizado. por sei substancialmente
constituído e disposto de acôrdo com
a descrição, com referência aos de- -nhos anexos e às reivindicações
acima.

TÊRMO N.° 129.à...,
De 23 de maio de 1961
Requerente — Dr. A. Wander
A. G. (em francês Dr.A. Wander
S. A.) — Berna, Suíça.
Processo para a produção de
compostos dotados de ação cad.
tanto central.
Pontos característicos
1. 0 Processo para a produção
de alfa' pirrolidino valero fenonas
de fôrtuula 1:
,

na qual It signinca hidrogênio,
um átomo de cloro, um grupmento
metila ou oxi metila, bem como
de sais destas bases, caracterizado pelo falo de se submeterem a
uma transposição alcalina um
oompo • de amônio quaternário
de fórmula II:
„7-„,.(5)

na qual X representa um radical
ácido, de se hidrogenar o produto de transposição e de se obter
o produto de hidrogenação sob
a forma de base livre ou de uni
sal de adição de ácido.
2. 0 Modificação do processo de
acórdo co mo ponto 1, caracterizada pelo fato de se tratar com
pirrolidina uma alfa halogeno valero fenona de fórmula III:

eo,
4

diretamente ou após prévia reo.'
ção com um alcoolato de metal
alcalino, e de se obter a pirrolig
dino valero fenona formada com4
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Publicuão feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
39 Da data de pubileaçao de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o d ferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas.oposiçõee ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles aue se Julguei: prejudicados.
base livre ou sob a forma de um da série 6 alfa metil pregnano,
sal de adição de ácido.
Lendo a fórmula geral:
3.° Modificação do processo de
acórdo com o ponto 1, caracterizada pelo fato de se tratar um
composto hidrolisado de fórmula IV:

do 6 beta meti! 3 beta: 5 alta lado pelo fato de se empregar, como
dial por meio de um agente oxi- corante, um 5-acilamino-imsoltiasol
dente para formar uma 6 beta me- entrone da fórmula:
ti! 3 cetona tendo a fórmule•

1

com um agente oxidante visando
a transformação do grupomento
bidroxila no grupamento átona
e do se obter a pirrolidino valem
fenona formada como base livre
ci. sob a forma de um sal de edição de ácido.
, C° Modificação do processo de
acórdo com op onto 1, caracterizada pelo fato de se reagir uma
amida de ácido carboxilico, eventualmente mono ou .dissubstitnida
no átomo dr nintrodnio, de fórmula V:

-

-

- en,

os

gr)

il
Sob condições anidras, com um
halogeneto de p ff magnésio ferina, de se bidrolisar o composto
organo metálico formado e de se
obter o produto sob a forma tle
base livre ou de uni sal de adição
de ácido.
Finalmenie. a depositarie reivindica, de acórdo com a Convenção Internacional e de Conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial,
a prioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição
de Patentes da Suíça" 29 de
maio de 1960. sob ti.° 5.920-60.
Te11510. N.°1 119.359
De 11 de maio de

(onde R é hidrogénio ou um grupo alquila ou arila e Ir é um grupo alquila ou anila, ou onde B e
II' formam .juntos um anel), caracterizado por compreender a
oxidação de um acotal ou ceial
i onde 11 e têm o Illetilft. sigcíclico tendo a fórmula geral:
nificado mie acima); e a desidratação e epiinerização ila 6 beta
inetil 3 cebola resultante.
2.° úni processo de neardo com
O ponto 1, caracterizado porque
o perácido oreilnico é o ácido pereeético, o ácido pervenzóico ou
o ácido mono perftálico.
3.° Um processo de acórdo com
o ponto I, caracterizado porque
é adicionada tinia solução do 5
alfa : 6 eira apirsido em um solvente a unia solueão de brometo
o u ;odeio de metil magnésio eia
(onde II e fi' lém o mesmo sig- uni solvente.
nificado que acima), com uni pe4.* I'm processo de neônio com
rácido organico, para formar o o ponto 1, caracterizoilo porque
5 tina 6 alta espóxido corres- o 6 beta metil 3 beta: 5 alfa
pondente:.
é oxidado com trióxido de cromo
ein ácido acético.
/11
•
0-5.° Uni processo de acórdo com
oo
O ponto 1. caracterizado porque
Imo
o 6 beta meti! 3 beta: 5 eira diol
é oxidado com ácido crônico em
piridina.
6." Uni processo de acórdo com
o ponto I, caracterizado porque
a desidratação e a epimerização
e a epiinerizaçâo de 6 beta tnee0
til 3 celotia é efetuada por tratamento com uma fonte de ions
(onde It" = II e R e R' têm o drogênio em um ácido enfático
mesmo significado que acima); a inferior,
reação do 5 alta 8 alta epósido
7' Mu processo de acôrdo cota
com um halogenetode meta mag- o ponto 6, caracterizado porque
nésio, para dar o 8 beta metil 3 a fonte de ions hidrogénio é o
bela: 5 alfa dial tendia a fórmula; ácido elorifico.
A.
Prioridade — Inglaterra em 11
de maio de 1959. sob n. • 16.117.
o
O.
-O/,„1
TERMO N9 126.138
O
De 26 de janeiro de 1961

' The British Drug Houses 1,1m1ted — Inglaterra.
Título — Processo para revelais
e retais cíclicos da série do 6
alta meta pregnano•
Pontos característicos

Requerente — Ciba Société Anoneme. Basiléia, Suíça.
*Processo para tingir ou estampar materiais fibrosos de poliésteres
ai orne ticos" .
VIII

Pontos Característicos

110

1 — Prccesso para tingir ou es1' Um p rocesso para a pregatampar materiais fibrosos de poliés(onde
R
e
IP
tém
o
mesmo
sigração de acelais e celais elencos nificado que
acima); a oxidação terei aromáticos, especialmente teicftalatos de polietiteno, caracter!-

H

k-CO—NR C

ria qual A representa um radical do
benzeno ou pirldina e onde o radical A ou o radical antrona pode
conter outros substituintes.
2 — Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado peai'
fato de empregar a 5-benzoll-aminoamino-lsotiazol-antrona.
3 — Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado pelo
fato de se empregar a 5-bicotiniiarnino-isotiazol-antrona.
4 — Processo, conforme especificado nos pontos 1, 2 ou 3, caracterizado pelo fato de aplicar ou pincelar o material a ser tingido, com
uma disnerslo aquosa do corante e,
se desejado. após ser secado, o material impregado ser submetido ti
acão de calor quente.
5 — Processo, conforme esnecificado no poato 4, caracterizado pelo
feto de se aquecer o material impregnado, a uma temperatura na
escala de 190 a 210 graus C.
6 — Processo, conforme especificado no ponto 4 ou 5, caracteriewdo
pelo fato do liquido de aplicação ou
pmcelagem conter uréia.
7 — Processo nora tingir uni tecido misto de fibras de poliéster e
fibras de celulose, segundo n processo especificado em qualquer uni
dos pontos 1 a G, caracterizado pelo
fato do enre nie retifico ser um
feriai, a ser tingido. com um liquido
aquoso, contendo a 5-actlamino-lsotiaml-antrone numa forma finamente dividida e. também, contendo um
cerante reativo hidro-solfivel. uni álcali e um agente esnes.ean fe e o material imnregnado ser submetido ti
Reno de calor saco.
8 — Processo, conforme esn^cificado no ponto 7. caracterizado pelo
fato do corante reativo ser um ravirente, contendo. neto menos, 2 druPOP de Ácido etilfónleo e um radical
dc haloeeno-triazina.
P — Processo paca tinalr mi estampar um material fibroso de fibras de
noliéster cremsf i rn r.vt(iwzMn
tancialmente, conforme deserito em
qualquer um dos exerrinloe prime.
Prioridade: Sulca em 77 de janeiro de IMO. sob o n9 875/40.
=TERMO NO 124,91R
De 22 dz fevereiro de 1961
"Agentes alveiantes óticos".
Requerente: Parbentabriken Rever
Aktieneesellschaft. facerictisea-Rayeriverk, Rentibilea Federal
Ponto Característico
Agentes alvejantes áticos, CA"P?terizado por conterem ou consistirem
de compostos cumarinicos iloorea-
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PATENTES •DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, duraide
30
poderá° apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadas.
4 29

ear usado com

fluis, onde:

o dispositivo nos te'r- centes, praticamente incolores,
fiou-aura geral:

1f +

TE

de de se

ragiretu fenóis de fórmula

geral

valor de 1 ou 2, caracterizado
pelo fato de se condensar um
composto da fórmula geral
•

Z e

=
17.7

nZ',/

onde X fica entre os limites mais:
0.0095 e mais 0.0155 e Y fica entre'
na qual R representa ructrogénio
os limites --- 0.038 e mais 0.002.
2 — Um dispositivo prendedor de um Judiou' alquila mieriur e PU reacordo com o ponto 1, caracterizado presenta hidrogênio ou um radical
porque o comprimento axial D da ai q urra, uni-alquila, alcoxi,alquila,
carparede amolgavel e o comprimento halogeno-alquila,
axial B da parte da manga que boxi-arquila, sulfo-alquila, alcearia,
esta engajada pela rosca do para- ararquila, arda, anil-ceto-alquila, um
fuso são relacionados com o diâme- radical acua ou carbomila ou o grutro maior M do parafuso ncs seguin pamento
tes termos:
.2022
)1

a

G

•

2CCI

O

onae ar rica entre os limites mais
0.055 e 0.095 e v fica entre os liimites O. e 1.130.
•
$ -- Um dispositivo prendedor substancialmente como descrito com referência ao desenho que acompanha
esta especificação.

TÊRNIO N.° 129.505
De 26 de maio de 1961
Requerente — Farbenfabriken

payer Aktiengesellschaft, sociedade alemã, Leverkusen Rayerwerk,
Federal Alemã.
Processo para a produção de
derivados do ácido carbámica.

República

Ponto característico

Processo para a produção de
derivado do ácido carbamico,
como modificação do têrmo de
patente n.° 121.569, caracterizado
pelo fato de, no presente • caso, se
reagirem •ésteres bis fenilicos do
ácido carbônico, de fórmula geral

"11

(R)

ri

carbamato de N metil fenila,
eventualmente substituído p o r
cloro ou por um grupamento metile na posição orto do núcleo de
fórmula geral
na qual Hal significa cloro, broa
mo ou iodo, e um X representa
hidrogeoio e o outro um grupo S
Gte
alquilo inferior, com um derivado
halogenoalquilico duma amina
heterociclita da fórmula geral III:

ff

1.
possuindo, Ti., X e n, o mesmo
significado como acime, enquanto Y representa hidrogênio, cloro
ou um grupamento metila.
Finalmente, a depositante rei-vindica de acórdo com a Convencão internacional e de conformidade com o art 21 do Código
da P opriedade industrial, a prioridade do corres pondente pedido
depositado na il co articão de Patentes d lnmanha em 23 de
maio de 1960, sob o n.° F 31 328
1Vb-120.

em que R significa hidrogênio ou
um radical alquila inferior e R2 e ,R3
significam, independentes um ,do outre, hidrogênio ou um radical alquila, ciclo-alquila, alquenila ou araiquita, eventualmente substituidos, e
•RI, R5 e R6 significam radicais alquila, ciclo-alquila, alquenila ou araigana iguais ou diferentes, eventualmente substituidos, enquanto X representa um radical bi-valcnte de
uni hidrocarboneto-alifático contendo,
de preferência, 1 a 4 átomos de carbono e Y significa um radical ácido.
TÊRMO N.° 123.351
Finalmente, • a depositante reivindica, ,de acõrdo com a Convenção
De 13 de abril de 1961
Internacional e de conformidade .com
ReqUerente
Sandoz S. A. —
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade dos -corres- Suíça.
pondentes pedidos, depositados .na
Repartição de Patentes da Alemanha,. Titulo — Processo para a preem 22 de fevereiro de 1960 e 8 de paração de co rn^ados heterociagôsto de 1960, sob os ns. F 30.600 clicos.
IVc/8i e F 31.851 IVc/8i, respecti4.
vamente.
9

.#
•

TERMO N9 127.286
De 19 de março de 1961

na qual 11 representa radicais alquila infetior_es 'ou ' halogênio, 'X
representa oxigênio, um grupamento C112 ou uma ligação direta
entre o grupamento CH e-o radical aromático é ri_tePresenta zero
ou um número inteire de :1 a 44,
com metil ou di Mein amina, Ou

G. X. N. Screws 8i Fasteuers Limited — Inglaterra.
Titulo: Dispositvo novo e aperfeiçoado para prender parafuso.
1 — 'Um dispositivo prendedor da
qualidade especificada caracterizado
porque a -grossura C da parede amolgeve] e D diâmetro interno A da
parte da manga que está engajada
.pe1a rosca do parafuso são escolhidos
de „forma que são relacionados com
I o diâmetro maior M do parafuso a

a-

as-

\utz0)-3

a

ten •

ta)

Pontos carwlerigticos

C ----(CH 2 a
"ClIa
4

Cfl;
na qual n tem a signfieeieão acima indicada e Hal' representa
cloro ou bromo, de se ciclizar em
seguida o produto de condensação resultante, da fórmula geral IV:

(

j 2 )d
g 2k'C(CR
CII

3

Ch.
na qual X. n e ilità têm as significações acima indicadas e de sé
transfomarem eventualmente os
compostos obtidos aos seus sias
de shig eão ,de ácido.
2.° Processo de .acôrdo com a
rei v in Meação 1. caracterizado
pelo fato .de na 1.° fase se condensar uni composto da 'fórmula
mera], ti com um derivado halo-

1.° :Processo para a preparação' gcnoalquilico duma anima hetede comP ostos 'heteroeiclicos da rociclica da fórmula -geral III.
fórmilla geral 1:
e dos seus-sais de adição , dê áci- -Processo de acôrdo com a
do, fórmula na qual t.t representa reivindicação 1, .caracterizado
um grupo alquilo inferior e n o pelo fato de na2. • fase se
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acOrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
II 29 Da data da .publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposiçõ ‘is ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 123.983
zar o produto de condensação da
fórmula geral IV.
De 3 de novembro de 1960
Prioridade — Suíça, em 14 de
Gionnotti Cano Ugo
abril de 1960, sob ri.• 4.276-CO e —Requerente:
kistado da Guanabara.
em 11 de janeiro de 1961, sob
Titulo: Novo upo de ladrilho ou
o n.• 313-61.
laReota, para pavimentaçO:s e reves-'
tunentos em geral.
TERMO N9 116.693
De 23 de setembro dc 1959
Requerente: Place Companhia Indestnai — São Paulo.
•
"Modtlio de dobradiça de
engate".

c) Dois sulcos retilíneos (4, 5) oul dicado em 1 e 2, tudo como substam

respectivamente 7) de pequena ciaimente descrito no relaiódo e Gusa

ploturclidade, sendo os sulcos nos tiado pelos desenhos apensos no
costados sucessivos deslocados ae :La- presente memorial.
ma que os sulcos (6, 71 Ince:letivamente estão em proximidade da iiTERMO N9 145.891
•une equatorial do peueu e a unia
De 4 de janeiro de 1963
carta distância dela e 03 sulcos s4. •
8) alternativamente era proximida- "Nevo modelo de calendário".
de do limite da uma A e a uma General • Magnétic Indústria e Cocerta distância dele.
dl Profundos encaves (8, 91 aue mércio Ltda., firma brasileira, esta.
separam os costados sucesaivos e que belecicia na cidade de São Paulo.
se prolongam no flanco, os encaves
sucessivos terminando, do lado da
zona equatorial do penei: com um.
chanfre (10, 11) e resnectivernente
13) a 45 graus em planta que
alternativaments está em sentido
oposto ao sucessivo.
2 — Cobertura peneumática para
rodas de veiculos tendo a rena cen3.
tra, A como a reivIndleaçf.0 preceFIG. 1
dente, caracterizada na zona 13 dos
flancos pelas seguintes particulariPontos Carac^..ertsttcor
dades:
a) Continuação (14, 15) dos en- 1. NU° modelo de calendário, cacaves (8, 0) de maior amplidão dos racterizado por compreender uma
recortes (16, 17) mas tendo compri- caixa prismática retangular, com
mento e profundidade
arestas e cantos vivos, e tendo comg) Um pequeno canal (20. 21) no primento e altura predominantemente
enCua, se-ruem dois cordões (22. 23 1
maiores que a largura, caixa est aem
tre os quais está, uma zona ranhura- cuja face lateral anterior, e auran.,
da (24. 25).
gendo aproximadamente os dois terPrioridade: Itália, em 28 de l imei- ços superiores da sua superfície to.
• tal, é previst auras área retangular
ro de 1961, sob ticl 2833.
rebaixada, plana e com cantos arredondados, localizadora para uma propaganda qualquer; e por sua vez, O
if.R.M0 N9 134.245
terço inferior da mesma face sendo
Depositado em: 17 de nafernbro dotado de um ornato central trapo..
zoidal em leve relevo, cora suearfict8
de 1961
ranhurada, tenda a linha superior de
contecno com dois recortes simétrio
Patente de Modelo Industrial.
Titulo: Nova articulação para ca- cai trapezoidais, contornantes de
duas pequenas janelas retangulares,
beça de bonecas miniattna.
Requerente: Importadora Banzai localizadoras das indicações dos dial
da semana e mês do ano, e sendo
Ltda. — São Paulo.
ainda dotado de duas novas e peque.
nas janelas internas. Incalizadoral
doe algarismos da dezena e da unidade do dia do mês: e finalmente,
base inferior da caixa, sendo previa.
to um longo e delgado rasgo longitudinal, através do qual salientam-se
ligeiramente quatro discos intemoq
de manuseio: tudo substanciahnent•
como descrito e ilustrado nos dessa
nhos anexos.

1 — NOvo tipo de ladrilha, ou lageota. caracterizado por apresentar
unta figura de superficie plana com
l;nhas mistas, sendo dois lados reeieos formando ângulo de 90 graus
a dois lados curvUincos. sendo o arco com ralo igual ã dingona , do retatu:tilo *resultante de divisão do quadrado (determinado pelos lados retilíneos) ao meio, com neutro no ponReltdndicaedo
te de intersecão do lado oposto quadrado com seu eixo.
1 — Modelo de dobradiça de en2 — Nfivo tipo de ladrilho ou lagcogate, constituida por dusa flertes se. toa
para pavimentações ou revestiparáveis (1) e (2). de bordas eefor- mentos
em geral, cujas característinelas caracterizadas por aniegontar cas são indicadas no Item que nze.
ditar partes com ennterno attroxima- cedente e, substandaintente, como
demente traperoldnis, coincidentes. cuscrito no relatório aqui reivindicado
apeesentando, ambos. a 77•Ne F menor. e representado nos desenhos anexos.
ligeiramente curva Dará MI* e na
ãngu)os alla Ppnbas a ass/ base menal arredondados, uma .14a44 rget,s
= TERMO N9 132.872
(li apresem...brio 1PV caonierg
De 25 de setembro de 1961
ginicnnel r••n••••••••n•n 1 9. me-n.45 net
longo ela narecle interna ou bas•
melar (41 &men e• arto 1). noro•l o .errt rteeuerente: Pirelli Societã per
rire •11 Arfoni — Itália.
ouP por sai+ vop
talhe em ar" 2 11/ . pnrfin4v1vt p 1,4 Titulo: Cobertura penetanatica (peG nivel da Ceco hntiwmf q ! da d9.91.1 np.u)
para rodas de veboics.
ire4.c qt•rale 40
peca 01. alt
1
(e . e ('l) dolimitando a extenP a r do
47 5 1
dito entalhe PM ottt• (a) p mitra
porto (9) abeeg..ntando nor Ma ver,
4.n•••nn••n
ao' sua rafam. Intm.mk m Nuga rne4nr.
TERMO N9 148.187
•
arlítimwrifP A ti..2 til. um renneha.
mento rprvtInteln
De 18 de janeiro de 1982
só
t. retemmilar. dianneto com um do•••••
—X
"Nevo modelo de cesta".
hvarn9m in ~ira belyn prol filimIln•rft.. • a
—15
Perez ik palan Ltda., firma brade
aeo-aaraiinan
*
vArtie
17
to de
leira,
11.10.5strial, estabelecida
20
21
do e PR1W•7 0 4. um arriitipnrnsvnto
77
21
Ouarulhos,
Estado de São Paulo.
a1io n. 0 do em forma
2415
Reivindica-se como •stementos cone
remiebornentri net-em-mo asse. rip
tinitivos da novidade. "o contendo dos
•
motim, em or• Mnean mie n enntnrytIG.
111012 15 59
seguintes nontos carectercaticos:
M onto do rntenle PM "7" (Si (Ia
19) Nova articulaeflo 05ra caneca
paca ~ta Cl 1 em eufn nonnleto
Reittindir.oçõea
de bonecas miniatura raraeterlzada
reentrinte (9) PP atola e se•gmenia
arneoontanle) ninai. esta rp..Fe (91. 1 — Cobertura peneumItica para reir ser n ninn ds artienitsim'(. nartf.
t777-11 1 171 " ./* 4 norda •içoe 1,0-rniede tt”,,a0 rodas de veiculos, em que a uma integrante do corno da hone-ca.
(et e rim mi. flé 11771771,n7
ev9.0n.a.9 a que constitue a banda de rodaprem
2r) :Nova artientaeso Imeg ~toca
do remlrh*mentn u .r9mre.ln (M• tela é caracterizada pelas seguintes par- da bonecas miniatura". como reivin-I
,ft
pgradoc l n •prelo de gomo
Orado em g earneterincin nue; rori
beulariCades:
I•^.
estat./I n 791ertnst7 elt fnr• •
Dor um nine) rue se
a) Um cordão cheio continuo (1) se* executada
f fim a 1.
Insere no nr iffe l n fixtirho ela mtu
centro
com
bordas
irregul
ares
e
rats ele apoio (6) e (7) da nem opos r..M des hvolvimento longitudinal
etro da unnoca por "net ,. de oresPontos Característico.
ta (1).
rate o nino de articular-8o,
b) Costados (2. 3. em d l "e"n •1•))s- ser sendo
.tomn.
eabe
pcssue
e
n
era
forma
de
— Modelo de dobradiça do en- ranc1almente transversal e oue che1. Movo modelo de cesta, especialgate. como caracterizado em 1 roln- cair, até o limite da" zona A desta, tronco de cone (Pepita. •
mente previsto para o acondiciona..
tandalmente como descrito e repre- cedas nos dois lados do cordão e do- 39) "Nova articulação para cabeça mento de garrafas de bebidas, catodo caAa time de:
tentado nos desenhos anexo.
d bonecas miniatura", como reivin- racterizado por apresentar-se Iniciai.,
•

e
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Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo rara o deferimento do pecUdo, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições 8A Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
mente com a configuração geral
aproximada de um navio, tendo a
base plana e alongada, com contôrrau
formado por dois laterais paralelos e
retilmeos, interligados extremamente
por trechos posterior suavemente arredondado e anterior em bico, a semelhança da popa e proa respecdvamente; e a superficie lateral da
costa sendo feita em vime ou paina
de trigo trançada, comportando dois
trechos maiores laterais, planos e ie,femente inclinados, tendo altura
oonstante, e correspondentes aos laterais retilineos da base, trechos estes
interligados por dois extremos recurvados, mais fortemente inclinados,
tendo altura ainda constante, porem
maior que a daqueles, e correspondentes ás partes dapôpa e proa, dita
superfície lateral sendo contornada
superiormente por um cordão retorcido de acabamento; e a face superior
da cesta sendo formada em três trechos planos, sendo um maior central
e retangular, e dois outros extremos
laterais, mais altos que aquele, o central sendo correspondente aos trechos
maiores da superficie lateral, e provido de grandes a p erturas circulares,
localizadores das garrafas, e os extremos •correspondendo às partes da
pôpa e proa, e dotados de pequenas
grades contornantes; e ' finalmente u
conjunto incluindo unia grande alça,
formada por duas hastes recurvadas
em arco de circulo, com as extremidades fixadas nos planos mais altos
e extremos da lobo e proa respectivamente; tudo substancialmente
como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO 1\19 148.578

painel vertical e a altura maior que
o assento.
4 9 ) Original modêlo de poltrona estofada, conforme as reivindicações
anteriores, tudo substancialmente
como descrito no relatório, reivindicado nos pontos característicos precedentes e ilustrados nos desenhos
anexos ao presente memorial.
TERMO N 9 149.538
De 31 de maio de 1963
Requerente - S. A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo - São Paulo
e filial no Estado da Guanabara.
Titulo - Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos.

1) "Nevo e original desenho ornamental para tecidos" em côres contrastantes e variadas, caracterizado
por compreender motivos representando manchas grandes em forma ds
quadrados irregulares com os lados
recortados, dispostos irregularmente
no fundo, manchas que medem cada
unia, 45 x 45mm., estampadas em
côr viva, chapada, senda estas inteiDe 22 de abril de 1963
caladas. irregularmente por outros
formados de pequenas maRequerente - Miguel Morra - São quadrados
nchinhas estampadas em três côres
Paulo.
sobrepostas, ou sejam' a mesma dos
Titulo - Originai modêlo de poi- primeiros
quadrados citados e mais
trona estofada.
duas outras córes claras, tôdas em
"dearadée". deixando aparecer o
fundo branco entre elas e, com pletando o desenho, pequenas manchas,
meio prolongadas. nas mesmas Ores,
mie no coniunto forman urna espécie
de listras verticais. Todo o conjunto
a -estando com três côres sôbre funaa branco.

tando listras principais, postas no
TERMO N 9 154.091
sentido vertical, uma com 32mm. de 1
De 29 de outubro de 1963
largura, compostas de três outras listras finas de mm, sendo uma de cada Requerente: Virgillo Testa - São
lado, estampadas com a mesma côr Paulo.
viva e chapada, e a outra de 20mm.
Titulo: Nôvo tipo de numeraçao
no centro, estampada em côr média luininosa em alto-relêvo.
nourta, chapada. Nos enoontros das
listras laterais com a do centro existem listras sobrepostas estampadas
em côr escura, viva, trabalhada em
finos riscos diagonais e em pontinhos; as outras listras, de 35mm, são
,compostas também de duas listras,
'estampadas em côr viva com pequenas aberturas em forma de riscos e
pontinhos, onde , aparece o fundo
branco da peça. Essas listras são levemente recortadas dos lados e distanciadas uma da outra 6 mm., onde
também se vê o fundo branco. No
lado esquerdo de uma listra e direito da outra existem listras estampadas em côr viva, escura, trabalhadas
em riscos e pontinho, que caem em
sobreposição nas mesmas. Finalmente, outras listras, porém de 24mm.,
1 - Nôvo tipo de numeração lutrabalhadas da mesma maneira das minosa em alto-relèvo, earacterizado
anteriormente descritas. Todo o con- por se forma de uma ?a i.xn, fechada
junto executado com 4 côres sóbre na frente p or placa ou placas com
fundo branco.
números em alto-relêvo, iluminacos
2 9 ) "Nôvo e original desenho orna- por uma lâmpada interna na referia
caixa.
mental para tecidos", tudo conforme daTI
- Tudo como descrito e ilustraa
substancialmente descrito, reivindica- do nos desenhos e clichê anexos..
do no presente relatório e ilustrado
TERMO N O 154.092
pela amostra anexa.
De 29 de outubro do 196
Requerente: Antônio Iram Bruzio
pina D'Alessandro - São Paulo.
TERMO N9 153.815
Título: Nôvo modêio de manopla
para alavanca de câmbio p ara autoDe 14 de agôsto de 1963
moveis em geral,
Requerente: Itapiast Indústria de
A r tefatos Plásticos Limitada -- São
Paulo.
Titulo: Original maAalo da sandália p esa bonecas.

T - Nôvo modalo . de manoo:a para
a l arn •wa de cArnbin nara tititnnlesvets
em geral, eAr peto r i vstio Dor se telt'.
mar el e unia calota enro firo 1"`"11
rn gen a avnantn na alavanca rir' cAtn11!/1e 1/r51 p1 h:PT011, on NinArn. 011 ,Ae.
"lha f aaol n na p arte plana da re.
frMaa

TERMO N 9 153.662

2

De 15 de outubro de 19b0
! Requerente - S. A. Indústrias
São Paulo
Reunidas F. Matarazzo
e filial no Estado da Gdanabata.
Nôvo e original desenho
Titulo
ornamental para tecidos.

1 - Origimd tr.'idé o de Altrona
estofada, caracterizado riel.) fato do
conjunto assento ser constituido de
duas partes sotiretiostas e com formato naraleienipoidal, sendo que a
inferior é o es t rado de sustentação
da almofada (.1-, assento própriamente
dito.
29) Original moda° de poltrona estofada, conforme a reivindicação anterior e, caracterizada pelo fato dos
braços se apresentarem por coroa;
ou estofados oaralelepi poidais, interligados posteriormente por uni painel
vertical.
39) Original modêlo de poltrona estofada, de acôrdo com as reivindicações de 1, 2, e caracterizado ainda
1 "Nôvo e ori g inal desenho ornapela almofada do encAsto, que se mental para tecidos", em cõres conapresenta sob um perfil trapezoidal, trastantes e variadas, caracterizado
tendo que a base menor contatai& , o por compreender motivos represens

as Inta

.Ti _ Torlo
do

/ - "Original modêlo de sandália
para bonecas", canstitaida e caracterisada DM lado Mano, sem salto
ds. onde se p rojetam oara rima três
tiras, uma no extremo a nr•esnnrviente ao caleanhar e as autras nos laterais e mie se interli g am a um anel
•
conflaa r s a " e ntrada" da sandália; neto fato dêsse ter uma tira
deseorada p or gravanão na parte
frontal eme desce indo s e coniugAr
• outra tira nue tiaa os laterais frontes do solado, eonfiiiranvj fl Osnoa do csorwIn. fienntla e, oarte frontal com pletamente aberta.
- "Orla!~ morlêlo da, sandália
para bone e ne" acorde com o ponto
anterior, tuan como substancialmente
d ' s crito e ilustrado nos
desenhos anexos.

c omo d e serito e ilustram
nos desenhos e slicha abatis°.

TPla vt0 N9 154 135
Depositada em: 29 de outubro de
19e3.
Requerente: Dimas de Melo Pimenta Sociedade Anônima, Indústria de
Relóalos.

"Nova e original configuraçã(- em
re l óaina de mesa".
10) "Nova e original configuração
em re/dgiOs de mesa", é caracterizade
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essencialmente por ter colistituide por
um mostrador (le quadraneadar de
plástico transparente, ou não mi outro qualquer material, que apresenta perfilaçao em forma de "L" cuja
parede maior é levemente inclinada
(2i enquanto que a narede menor,
que serve como base .de apoio .do
relógio, apresenta-se ligeiramente sinuose (3).
,29) Nova e original configuração
err relógios de mesa — de acôrdo
com o ponto preeedente, e caracteriza.do pelo fato de ter fixado por
trás ou na frente da ir,, recle :maior
(2- na região central, um dise.o
' (4)
de grande diâmetro que é circunda& por doze pequenos circulas (5)
equaueferaes.
39) sova e original, configureção
em relógios de mesa — de côrtio
cr os nontos precedentes. e caracterizado nein fato de ter disposto
naeueerficie frontal da oerecle (2),
central mente, encimando o disco (4),
os ponteiras,: (6) enquanto que. -enci'vendo o disco (4), os nonteiros (6)
eeauento oue, enrimaneo os pequenoe diseos (5) estão a.nlicados a minerarem. sanbolos, ou blocos (7) relativos às horas.

TrRmo N9 154.292
De 31 de outubro de 1963
Dunlop Rubber Company Limited
— Inglaterra.
Titulo: "Nevo modelo de rastro
para pneumáticoe.

Rwpatt. ika

Pontos Característicos

essencialmente por ser constituido de,
corpo (1) com o formato de um tronco de cône tendo na sua parte inferior uma aba (2) acompanhando a
periferia da base inferior do referido
corpo (1) estão regularmente distribuidas quatro pés (3) de borracha ou
material semelhante e . todo o corpo
(1) é metálico e pintado com uma
côr qualquer conveniente e na face
inferior lateral do corpo (1) está um
pino (9) e da parte oposta sai um
fio (10).
' 2 — Novas disposições em liquidificador industrial, de acôrdo com o
ponto precedente e caracteriza-se por
haver colocado sôbre o corpo (1) um
dopo (4) com a forma de uni tronco
de cône com a base menor voltada
para baixo, ficando sôbre a base menor do corpo (1) tendo ambas as bases o mesmo' diâmetro, e situado ria
parte inferior da face- lateral do copo
(4) estão regularmente distribuidos
quatro parafusos (5) e na parte superior da mesma face estão duas alças (6) diametralmente opostas sendo o copo (4) de aço inoxidável para
maior estética e higiene, podendo ainda ser feito de outro material qualquer.
3 — Novas disposições em. liquidificador Industrial, de acôrdo com os
pontos precedentes e caracteriza-se
por haver sôbre o copo (4) unia tampa composta de um disco (7) que se
encaixa exatamente sôbre a base
maior do copo (4) e sôbre o disco (7)
colocado no seu centro, está um funil (8) sendo o funil (8) e o disco
(7) de aço inoxidável, podendo ainda
serem feitos com outro material qualquer conveninete.
4 — Novas disposições em Iiquidificador industrial, de acôrdo com os
pontos precedentes e tudo conforme
substancialmente descrito, reivindicado.

a base, na sua face lateral anterior,
apresentar. uni rebaixo inclinado dá
forma retangular, no qual localizamse os botões representativos dos "baixos" sendo que o fecho entre a base
e a tampa é formado por pares de botões laterais, vinculados a uma tira
ou alça de suspensão da lancheira.
3 — Nôvo e original modelo de lancheira, de acôrdo com as reiviádicações 1 e 2, e caracterizado ainda pelo
fato de- o bordo superior da tampa,
borde correspondente ao teclado,
apre:entar uma projeção longitudinal
que Lorresponde ao bocal de uni apite
em forma de flauta de vários tons,
além de uma serie de janelas ou aberturas ornamentais devidamente protegidas ou vedadas com material,
transparente, loralieadas na face correspondente à saída de som de uma
harmónica.
4 — No5vo e original modelo de lancheira, conforme as reivindicações
anteriores, tuda substancialmente
como descrito no relatório, reivindicado nos pontos característicos precedentes e ilustrado no desenho ana.
xo ao presente memorial.

1 — Nevo modelo de ra„stro para
=MO N9 155.105
pneumático, caracterizado pelo fato
•
de apresentar uma zona central, subsDe 21 de outubro de 1963
tancialmente lisa de cada lado da
qual se acha prevista uma serie de
Requerente: Yoshikazu Onizuka —
três rasgos, equidistantemente espaçaSão Paulo.
dos
e
de
configuração
em.
zigue-zague
TÉRMO N9 154.291
Titulo: Um nôvo tipo de brinquedo
com lados, alternadamente iguais,
esporte.
caracterizado
pelo
fato
de
que
as
larDe 31 de outubro de 1063
1 — NOVO tipo de brinquedo esporguras dos referidos rasgos crescem
te, fabricado de madeira, metal, plásRequerente: Dunlop Rubber Com- do eixo paar as ombreiras do pneutico ou de qualquer outro material
mático.
pany Limited — Inglaterra.
adquado, constituido por uma peça
2 Nôvie modelo de rastro para
tubular n9 1, na qual é previsto um
Titulo: Ne'vo modelo de re ,e-et pa- pneumático de acôrdo com o ponto
braço n9 2, e uma barra n9 3, o que
ra peneumático. .
1, caracterizado pelo fato de que os
dá ao corpo principal do brinquedo,
vértices internos alternados dos rasa configuração ligeira da letra T.
gos das uéries intermediárias apre2 — Nôvo tipo de brinquedo esporsentamsentam pquenos vincos dirigidos para dentro e normais ao eixo
te, caracterizado pelo fato de ser dotado de uma mola espiral, conjugada
do pneumático e pelo fato de que
TatRIVIO N9 155.093
com uma peça protetora, moldada no
os vértices alternados de um e outro
formato de um pequeno tronco ceneelado dos rasgos dos séries extremas
De 3 de dezembro de 1963
co, como previsto no desenho eia
apresentam, tambena P eellenee vin
-cosparle osfridpneo
izabel Massagardi -- apenso.
3 — Nôvo tipo de brinquedo esporvincos.
São
tl
Paulo.
3 — Nôvo modelo de rastro para Titulo: Nôvo e original modelo de te,"caracterizado como tudo substahe
cialmente descrito e ilustrado nos dépneumático, substancialmente de Lancheira..
senhos e clichê e manexo.
acteclo com o que foi aqui descrito
e ilustrado nos desenhos anexos.
Prioridade: 'Inglaterra, em 10,4-de
TÉRMO N9 155.129
I — 'Navy modê/o ne rstro para julho de 1963, sob n9 912.115.
peneumàtico, caracterizado pelo fato
De 2 de outubro de 1963
TÉRMO N9 154.299
de apresentar de um e outro lado
d e uma zona central. suberencialme e
Requerente: Urbano Jesus Lozene
Depositada
em 14 de novezabr'de
-telisó,umaéredtêsagou
São Faulo.
Cano e Moyséa Netto
sulcos em e/geie:mente substancialmen 1963.
Titulo: Buporte manual com vigor
te paralelos e equidistantes urs dos Requerente: Máquinas e Aparelho.
para indicações.
outros: e pelo feto de que os refe- "Cilluss4" 0. A.
rido!: sulcos são de largura progres- 'Estabelecida erq leão Paulo —
sivamente, crescendo do centro paea
Novas disposições - eai liquificador
a obreira do peneumático e
sentam três elternatiores de uma e tndustrial".
outra dimPrIgno.
ao
2 — Nõvo modelo de rastro para
-masa
peneumático de acôrdo com ra ponto 1. caracterizado pelo fato de que
CÃ',
os vértices alternados de uni e outro
1, — Moo e original modelo de
Jade dos rasgos das séries extreme
lancheira, caracterizado .10 fato de
C,
apresentam também, pequenos vincos
se constituir por uma base e uma
o
paralelos aos referidos primeiros vintampa que configuram o aspecto de
cos.
uma harmônica,' sendo , que a linha
AL tlc,
,., 4-----®
3 — Nôvo modelo de rastro para
perimetral de encaixe entre estas- duas
,,
e ._ _.............apaças é localizada na altura reprepeneumático, substanelalraente . de
Suporte manual com visor
.1
sentatIva das dobras do fole.; ,.
aeôrdo com o que foi aqui descrito
ReivirzrNaci;es
'
i 2 -- /Viva e original modéla,de hm, para indicações", constituido de brae ilustrado nos desenhos amem
wiformq ii,reivindicação an- çadeiras, buchas e punho, p ...tiariaPrioridade: Inglaterra, e111 10 de -1 -- Nova dil 1 ('' u lir!tuu . t, Julho. de 1968 acb ap
cador _Industrial, aue se caraceriza t'nrior. e caracteriza-se Delo fato de mente. dito, construido da ematerial
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poderão apresenttr suas oposiçAes ao Departamento Nacional da 'Propriedade, Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
adequado ao fim, caraet,erieacio e
reivindicado por possuir um visor para indicações das mais variadas.
2 — "Suporte manual cone sisorI
para indicações", de acordo com o
ponto 1, substancialmente descrito no
relatório e ilustrado nos desenhos em
.eso.

TERMO N9 155 263
De 9 de dezembro de 1963

TERMO N9 155.285
De 9 de dezembro de 1963

"Nevo modelo de lâmina para perRequerente — Inrebra — Indústria
sianas e outros".
de Relógios do Brasil Ltda. — São
Indústria & Comércio N. S. da Paulo.
Apresentação Limitada, estabelecida
na cidade de Osasco, Estado de São
Titulo — Relógio eletro-magnético
Paulo.
de estrutura transparente.
Pontos Característicos
— Nevo modelo de laenina para

TERMO N9 155.132
De 5 de outubro de 1963
Requerente: Yoshikazu Matstizakt
— São Paulo.
Titulo: Um nevo tipo da aparelho
parei veículos em geral e outros.

persianas e outros, caraeteriradu pelo
compreender uma chapa metálica Ou
da outro material regido qualquer,
dobrada convenientemente de maneire a compor uni pereil em linha
poligonal, formada por dois trecnoe
intermediários semi-hexagonais, .dispostos adjacentes, porein voltados
para lados opostos, e mais dois trechos extremos, paralelos entre si e
prolongados das extremidanes livres
daqueles intermediários e na composição da cortina formadora da persiana, as ditas lâminas -ando disputas em seqüência alternade, lato
é, cada qual tendo posicán invertida
com relação às imediatamente adjaceeles. e com itistaposice,o dos trechos extremos de cada miai com os
extremos respectivamente elas leminas superior e inferior, compondo
aseim. no conjunto, uma seeüencia
de trêchos semi-hexagonais, tojo
substancialmente como descrito e
ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO N9 155.231
De 9 de dezembro de 1963

e — Nevo tipo de aparelho para
levai veículos em geral e outros,
constituído por uma es trutura de
plástico. metal em geral e outros,
apresentado num formato cilíndrico
hermeticamente fechada e dotada de
ume superfície plana, corno se vê em
2 com narede fechada e dotada de
rira superfície plana, como se vê em
2. com narecie vertical, nrovida de
êmbolo de Unirá() n e reeenferizado
pelo fato de ser dotado de uma es"Original modelo de lâmina para
cava que se amolda em sua confi- persianas e similares".
Indústria & Comércio N. S. da
guração.
Apresentaãco Limitada, estabelecida
r, — Nõvo tipo de aparêlho para na cidade d' e Osasco, Esado de São
lava/ veículos em geral e outros. ca- Paulo.
racterizado como tudo substancialmente descrito e ilustrada nos desentes e clichê ent nexo.
.effl...•n•••

delgada de formato retangular e com
os seus bordos horizontais arqueados
no sentido posterior, sendo que centralmente apresenta uma abertura
circular na qual localiza-se o mostrador do relógio, particularizado por
um anel concêntrico com a abertura,
sôbre o qual acham-se fixados os
números indicativos das horas.
2. Nisypt modêlo de relógio de . parede, conforme a reivindicação anterior e caracterizado pelo fato de os
bordos verticais da dita placa se
apresentarem por guarnições laterais
em forma de bastões chanfrados obliquamente na extremidade inferior e
de 'altura menor à da placa, sendo
que nas linhas verticais de união entre esta ultima e as guarnições,
acham-se fixadas cobre-juntas douradas e forma de filetes.
3. Nôvo modêlo de relógi ode parede, conforme as reivindicações anteriores, tudo substancialmente como
descrito no relatório, reivindicado nos
pontos característicos precedentes e
ilustrado nos desenhos anexos ao presente memorial.

1. Relógio eletro-magnético d eestrutura transparente, caracterizado
pelo fato de se apresentar por um pedestal de perfil trapezoidal em ambos
os sentidos; sôbre o qual acha-se
montado todo o mecanismo do relógio eletro-magnético pendular e bem
como o seu mostrador, através de um
TERMO 1n19 155.329
par de hastes cilíndricas que sobrelevam o conjunto mecânico do pedesDe 11 de dezembro de 1963
t•al.
2. Relógio >4Ietro-magnético de es"Nóvo modêlo de regador para
te.utura traneparente, conforme a rei- plantas".
vindicação anterior e caracterizado
Euclides Cunha, estabelecido ne cipelo fato de sare o pedestal encaixar-se uma caixa ou capa protetora dade de São Paulo.
transparente em forma paralelepipoidal aberta na sua boca inferior e
apresentado projeções laterais com
aspecto de aba, podendo a dita capa
se apresentar com riuâncias de coloração transparente.
3. Relógio eletro-magnético de estrutura transparente, conforme as
reivindicações anteriores, tudo substancialmente como descrito no relatório, reivindicado nos pontos característicos precedentes e ilustrado nos
desenhos anexes ao presente memorial.

TkR,M0 N9 155.185
De 5 de dezembro de 1968

rÉRmo N9 155.285
Pontos Caracreristtco:
Requerente: São Paulo Alpargatas
De 9 de dezembro de 1"
S. A. — Sito Paulo.
1 — Original modêlo de lamina pakuvenção: "Nevo modelo de sola ra persianas e similares, caracteriza- Requerente — Inrebra Indústria
para calçados".
do por cffiripreender urna chapa Me- cie Relógios do Brasil Ltda. -- São
tálica ou de outro vigeria! rígido Paulo.
quakmer, devidamente dobrada, com- Titulo — Nôvo modelo de relógio
pondo um perfil em linha poligonal, de parede.
formata Por dois trechos Intermediários retangulares 'ou em TY, adjacenUm entre si, porém voltados para lados opostos, e mais 'dois trêchos extremos,, paralelos entre ai e -dispastoa efri prolongamento das extremidades livres daqueles: - e na composição
da persiana, as ditas lâminas sendo
dispostas em seq üência elternada ca— Nôvo modelo de sola para 0,1- da qual tendo_nosição -invertida com
44tIos, caranterkado Por ter- à vira rélacão às :Imediatamente adiscen4fina pluralidade de frisos coloridos teg, e com os ,tréchos extremo s infeParalelos à sola, ditos frisos podendo rior e superior das lâminas dIsneeSe estender ao longo de tôda a vira, taá imediatamente acima . e aieeixoe
hi tôda a periferia da lota, ou ao comnondo. no _coniunto. ume eeneen- n
longo de apenas parte da dita vira. cie de trêchos clobrod pq, ern ji;,. vo lt s onos2 — Ntilvo modelo de sola Para dos alternnrinenente 'riam
1. Nivo modelo de relógio'de parecalçados, caracterizado por se essen- tos: tudo . substancialmente,:ecroo
de., ceracterizado pelo fato de • se
cialmente como descrito, reivindicado crito e ilustrado nasrà,
. apreeeriter formado por uma placa
Ilustrado :to desenho anexo.;

Pontos Característicos

1 — Nôvo modêlo de regador paraplantas, caracterizado por compreender inicialmente o corpo principal
em formato esférico, com superfície
inteiramente lisa, e apenas provido
de um frizo anelar saliente, de posição mediana com relação à sua altura, corpo êste solidário . inferiormente Mire uma pequena base tronco-cônica, de paredes suavemente reentrantes, e ainda dotado, ao alto,
de uma saliência anelar e também
tronco-cônica, de altura reduzida; e
de superfície lateral do dito corpo
esférico salientando-se em posições
diametralmente opostas, uma grande
alça tubular, substancialmente- recurvada, e um tubo retilíneo . e asemdente, com a extremidade superior
stiavemente recurvada, dito tubo recebendo um bico terminal tronco-cô.
nico, com a face extrema suavemen-fe abaulada 'e .- inteiramente provida'
de nequenas perfurações; tudo subs-'
tancialmente como descrito e ilustra-,
do nos desenhos anexos.
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poderão apresentar suas oposiçõea ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TÉRMO N 9 155.375
De 12 de dezembro de 1963

mico. O encontro das faces resulTERMO N9 155.608
tantes do bisei (1) e das faces internas (2) determinam unia aresta (4)
De 23 de dezembro de 1963
Requerente — Laura Merky — São em toda a volta do mastuco, quebrando a monotonia da multiplicida- Requerente: Domingues, Irmãos &
Paula.
Titulo — altivo e original modêlo de de faces iguais dispostas central- Companhia Limitada — Pernambumente.
co
de boneco.
Titulo: Original configuração introduzida em mosaico para revestimento de paredes --- Pat. M.

IN Geo

dos, caratterizada por se formar

de

duas calçadeiras ligadas em angulo
reto. uma própria para adultos e a

outra para crianças.
II — Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos desenhos anexos, e cliché.
TERMO 249 155.957
De 9 de janeiro de 1984

Otaviano Roque Marinheiro — Rua
Barão de Itapetininga, 88 — 109
dar — Capital.
"Nova forma de apresentação de
doces e salgadinhos com cobertura da
Massa folhada".
29) Original configuracão introduzida em ~mico para revestimento
de paredes, de acôrdo com o ponto
1, caracterizado ainda como o substancialmente descrito no presente relatório e ilustrado pelos desenhos que
1. Nôvo e original modêlo de bone- o acompanham.
co, caracterizado pelo fato de se
apresentar com um macacão inteiriço
&tad° de laços na altura dos punhos
TERMO 149 155.376
e tornezelos, sendo que os seus pés

são de formato pontudo representando calçado características de palhaço,
De 12 de dezembro de 1963
pintado nos seus bordos perimetrais
de modo a acompanhar o formato do
Requerente — Laura Merky — São
calçado.
Paulo.
2. Nôvo e original modêlo de boneNôvo modelo de boneca.
ca, conforme a reivindicação anterior Titulo
e caracterizado pelo fato de superiormente e na altura do pescoço se
apresentar por um prolongamento
superior que forma um chapéu tipo
sinmho tipo guizo acompanhado de
touca, cuja ponta é dotada de um
um pequeno laço de enfeite.
3. Nôvo e original mJclélo de boneca, conforme as reivindicações 1 e 2
caracterizado ainda pelo fato de se
apresentar por um casaquinho com
mangas 3/4, aproximadamente, u
qual, na altura do pescoço é provido

111121

(e1=WS)
eaa
ê

«4~11

41041

19) "Original configWaetto em Mosaico para revestimento de paredes"
caracterizado substancialmente pelo
fato de apresentar um bizel (1) periférico na face anterior a partir do
qual (e para o centro do mosaico)
o relêvo é gradativamente rebaixado em quatro faces planas, sendo
duas triangulares (2) e duas trapezoldals (4) determinando arestas (3)
comuns entre os lados das faces trian
guiares e trapezoidais e uma aresta
central (5) resultante do encontro

das faces tranernidals. O encontro
das faces resultantes do bisei (1) e
das faces internas trian g ulares (2)
e tranazoidals (4) determinem uma
aresta (6) em Mela a volta do mosaico, quebrando a aparente imobilidade das linhas visíveis resultante dos
diferentes planos ocupados pelas tema internas.
"Original configuração introduzida em mosaico para wevestimente de paredes", de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado ainda como o
substancialmente descrito no presente memorial e ilustrado pelos desenhos que o acompanha.

de um laço colorido e na frente, uma
série de botões vermelhos verticalmente dispostos, a fim de melhor
combinar com a côr branca e vermelha, do casaquinho e macação respectivamente.
1. Nevo modêlo de boneeh., __..cte4 — Nôvo e original modêlo de bo- rizado
pelo fato de se apresentar
neca, conforme as reivindicações an- constituído
um apeça inteiriça
teriores, tudo substancialmente como com formato por
um pequeno macacão
descrito n orelatorio reiyindicado nos plástico que de
se projeta em protubepontos característicos precedentes e rantes extremidades
de modo a conilustrado no desenho anexo ao pre- figurar os pés e as mãos,
providos
TERMO 249 155.958
sante memorial.
de laços de enfeite tanto nos tornozelos como nos punhos.
De 9 de janeiro de 19%
Nevo
2.
modêlo
de
boneca,
conforTERMO N9 155.607
me a reivindicação anterior e carac- Manoel Neila Cano — Rua Barão
terizado pelo fato de o dito macacão, de Itapetininga 119 88, 10 andar —
De 23 de dezembro de la63
na altura -do pescoço apresentar um Capital.
prolongamento superior formando o "Calçadeira Dupla para Calçados".
Requerente9 Domingues Irmãos & capuz ou chapéu da boneca, provido
Companhia Limitada — Pernambuco. na sua extremidade de tiras pendenTitulo: Original configuracãe m- tes.
•
truduzida em mosaico para revesti3. Nôvo modêlo de boneca, d eacõrmento de paredes — Pat. M. 1.
do
com
as reivindicações 1 e 2 e ca19 ) "Original configuração Introduzida em mosaico para revestimen- racterizado pelo fato de a boneca, na
to' de paredes", caracterizado subs- altura do seu pesonco apresentar um
laço de enfeite e susten tacão de um
tanciahnente pelo fato de apresenrar babador
com bordos franzidos.
um bise] (1) periférico da sua face
anterior, a partir do qual (e para o 4. Nôvo modêlo de bonrea, conforcentro do mosaico) o "elevo é arara- me eg reivindicações anteriores, tudo
tivamente rebaixado em quadro fa- substancialmente C01119 descrito no
ces (2) planas triangulares e iguais. relatório, reivindiccdo nos pontes cacom lados* (3) comuna que determi- racterísticos precedentes e ilrstrrdo
Pontos Criacterísticos
nam linhas visíveis dispoStas nas dia- no desenho anexo ao presente memo— Calçadeira danla para ceiçagonais do quadrado formado pelo mo rial.

n

Pontos Característicos

I — Nova forma de apresenta0.0
de doces e salgadinhos com cobertura de massa folhada, caracterizada
pc,r ter a configuração de almofadas,
quadradas ou retangulares, com a boi'
da da cobertura folhada ein iosamente dobrada para dentro da peça, G
os cantos ou pontas retorcidos e com
projeção para cima.
ti — Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos dee
senhos e cliché anexos.
-TERMO 21 9 108.394
De 6 de fevereiro de 1959
P. Hoffmann-La Rache & (ie. Soo
ciété Anonyme) — (P. Hoffnianna
La Roche & Co. Aktiengesellschat8).
— Suíça.
Titulo: PrOCe880 para a preparas&
ção de carotenoides.
19 — Processo para a preparação
de caratentades, °empreendendo a esterificação, com transposkito alínea,
de um composto da seguinte fórnut•
la :

a hidrólise do diéster obtido. a (nde
dação e, a um momento qualquer
após a esterificaceo, a hidrogenaçao
parcial as tri plas lieacaes presentes.
caracterizado pelo fato de que a ma
terificaeão se faz DM melo de uni
ácido alcantaeo inferior e de que a
oxidaeão se faz por meio de um alcoolato de aluminio e de uma ce-

ton a .
20 — Processo de preraracRo segando a reivindienro 1, carseterimdo pelo fato de eme se V4rta o ta edi- herrn° f'› i 111deno /-3,7.12.16-tetranetil- octadeca-
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçáo feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para c deferimento do pedido, durante 30 dial
poderei° apresentar suas oposiçães ao Departamento Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados.
hexaeno (2,4.6.12.14.16) ino(9)-diol(8,11) com acido acético, de que se
'submete ã hidrólise o discetato fosfato, de que se oxida por meio de
isopropilato de alumínio e de cetona e de que se hidrogena parcialmente a tripla ligação.
— Processo de preparação segundo a reivindicação 1, caracterizado
/2,6,6-trimetil- ciclohexadieno -(1, 3pele fato de que se trata o 1,18
111-3,7,12. 16-tetrametil- octede rahezaeno- (1,3.5,13,15,17) dilno-(8,10)dloi-(7, 12) com ácido acético, de que
se submete a hidrólise o diacetato
formato, de que se oxida por mais
de isopropilato de alumínio e de cetone e de que se hidrogena parcial
mente às ligações triplas.
4 — Um processo paea a preparação de carotenôides da maneira descrita acima, em particular nos exemplos.
Prioridade: Suíça, em 14 de fevereiro de 1958, sob n9 55.870. •

ra filtrção de composto heparina 2 — Emprêgo de derivados cuma- do pelo fato do corante de cuba ser
base orgânica quaternária é celite.
rinicos de acôrdo com o ponto 1, um, no qual u tadical da dita for.
4 — Um processo de acôrdo com os quais correspondem ó formule, mula contém uai radical fenila, co.
a reivindicação 1, caracterizado pelo
zoo o substituinte X,,
fato que a terra filtrante usada para
Cl,
a filtração do composto heperina-base orgânica quaternária é perlite.
<n•CNn
5 — Um processo de acordo com
a reivindicação 1, caracterizado pelo
fato que a terra filtrante usada para
o
Arff...c
ll
a filtracão do comnosto henarina-base orgânica quaternária é HyfloSuper na qual RI, R3 e R4 significam átoCel.
MOS de hidrogênio, átomos de cloro
6 — Um processo de acôrdo com ou grupamentos metila e R2 blendaqualquer das reivindicações precedsro ca um átomo de hidrogênio ou um
tes caracterizado pelo fato que a grupamento media, como agentes de
I
eluicão do composto de ligação he- alveiamento ótico.
II
X O
perina-base orgânica quaternária da
— Fenprêgo de derivados comaterra filtrante é feita com uma FO- rinicos de acôrdo com um dos pontos na qual um X representa um grupo
Ilide de NaCl a cêrca de 15-25 O- 1 e* 2 como aeentes alveiantes óticos benzonil amino, um grupo alcoxi me
co/volume, preferivelmente 20% pêso Para fibras de poli-ésteres.
tenor ou um radicai 4:5-clicioro-1:3:
volume.•
4 — Processo para o nivelamento 5-ttiazinil-1-amino e o outro X reótimo
d
.
fibras de poli-ésteres. ca- presenta átomos de hidrogênio.
7 — Um processo de acôrdo com
qualouer das reivindicações preceden- racterizado nela fato de ee fixarem
5 — Processo, conforme especificates de 1 a 5, caracterizado pelo fato e5bre as. fibras derivados cumarini- do nos pontos 1 ou 2, caracterieade
cos
dotados
da
composicão
mencionaque
a
eluicão
do
com
posto henarina=MO N9 122.247
pelo fato do corante usado ser da
no ponto 1.
base org-nica quaternária da terra daFinalmente,
folinula
e.. a,.
a
depositante
reivin•
De 26 de agOsto de 1960
filtrante é feita por meio de uma e
O y
ira
cia
arôrdo
com
a
Com/me:10
In:obtem) ICCI à cêrca de 20-35% pêso/
II
I
Requerente: Ormonoterapia Rich- volume. Preferivelmente à cerca de ternacional e de conformidade cone
o arfam 21 do (Wi en da Propri-dade
ter S.p.A. — Itália.
30% pêso/volume.
altulo: Processo para purificação
8 — Um processo de acôrdo com Industrial, e nriori dade do corresda heparina.
a reivindicação 6. caracterizado pelo pondente nedido, depositado na Re1 — Processo para a purificação fato que a reprecinitacão do com- nartireo de Patentes da 9u1ca.
da heparina de produtos brutos (so- peste henarina-base orgânica qua- 5 ao fe vereiro de 1960, sob o número
luções ou pós) caracterizado pelo ternária é feita diluindo com Agua 1277/60,
O H
fato que a heparina é precipitada dist ilada ate e lcanrar uma conceno
=MO
N9
127.669
por meio de um agente de precipita- trace° de NaC1 de 4,0-5,5% peso/
ção representado por um sal =8- volume.
De 15 de março de 1961
fico quaternári ode fórmula geral:
9 — Processo para purificarão de
heparina, de acôrdo com a reivindiRequerente: Ciba Société Anonycarão 7, caracterizado nela fato que me, firma industrial e comercial sul/11
a renrecipitacão do composto hena. ca.
rifle-base °reatam nuaternária é fei" processo para tingir ou estampas
ta diluindo com á gua diste/n(1a eté materiais fibrosos".
alennear uma concentrarão de 6 a
na qual dois dos símbolos Y nos
8% de XCI pêso/volume.
núcleos diferentes de antraquinona,
. 0Ir
st( NIc
10 -_
i ri--1 2/1-2,
processo para a purificada um, • renresenta um radical bee
carão cia heoarina, substancialmente
,
te-cloropropionilamino e os outros
onde R1, R2 e R3 rep resentam.resi- como descrito até acme com partisímbolos Y representam átomos ds
b 'demento.
duos alifáticos mais baixos, R4 é um colar referência aos exemplos acima
— Processo, conforme especifiresíduo enfático mais alto, contendo dados.
h—e N
c...25
preferivelmente de 12 a 20 átomos de
eedo nos pontos 1 ou 2, caracterizada
loridade:- Itália, em 13 de maio
carbônio e X é um ion de haloee- de 1e60, sob o n9 3.508.
liele fato do corante usado rer
H
no • o Precipftado assim obtido é filnuer um daí:meles das fórmulas ossie
dar nos exemplos la 3e6a 10
tra& sabre terra filtrante; o comacima,
poste "henarina-base orgânica" cem. .
MIMO
No
126.372
tetnárla é citado da farra filtrante
7
—
Processo
de
tingimento,
conpor meio de uma solucão concentraDe
3
de
fevereiro
de
1961
fel
me
esnecificad
cem
nueirmer
um
da de
de um sal de um metal alcalino
el ,p pontos 1 a g, caracterizado pelo
Cl.
ou alcalino terroso; da solurão eluiRequerente: Can Société AnonyMe de se efetuar n fingimento, na
da dito composto é reprecinitado di- me,
Pontos Característicos
Basiléia, Suiça.
nreser+Pn de um eletrólito.
luindo cem fieun distilam/a: a série
e tmprêgo de derivados cumarinicos
8 — Proces,so. conforto- esnecificade oneracõese filtraeão-ets bre terra- como alvejantes óticos".
1 — Processo para tingir ou es- le no ponto 7. carecterieade pelo
tampar materiais fibrosos, caracteri- feer de se emnreger um sal Mordia
eluição-renrecinitação. é repetida uma
011. se necessário, diversas vêzes, de
zado pelo fato de se tingir ou estam- nico tendo lima reareo suebtenciale
!lar o material, na presença de um mente neutra em á gua, como o ele.
acôrdo com a atividade dos produtos
brotos iniciais: ~eis da última eluiál cali e um agente redutor com um trólito.
itt
cão é diluida somente necialmente
eorante de cuba da série da entracom á goe destilada, denota do que a
9 — Promesso de tingimento cone
nuinona, o que está livre de grupos
05 • ..\*
de Acido. comordrarolo alaro-solooi- aoeide substancialmente conforme
base ()reentra e eliminada nrecipitando-a com s e -rdes preeinii enten adelheade. não contém mais de 7 na- P.Pmerito em qualquer um dos exeme
quados, é filtrada e do filtrado é
cio do benzeno condensado coniun- elos la 4 e a 10 acima.
eiaaanente neee i nitacle eh eoe ripa Du10 — Processo de fineimento cone
temente e contêm. belo menos, 2
ra nor meio de acetona ou álcool
Pont:is Caraeteristicos
retlicais beta-halogeno-oro n i enii mi- durtcio substanc i almente ',enforme
dosoritn no memento 5 acima.
etílico,
no ou um radical da fórmula'
Finelmente, a denositant . reivin— Binprégo de derivados euMari- na qual Xrenresenta um radical gri• 2 — tfM Dreeesso de ecôrde cem nicas
é um dica de eceirde com a Conveneão
de
fórmula
la
Mi
um
átomo
de
cloro
e
et
relvirolicaeão 1, eareeterizado pelo
alteroso:leme e ae conform iamie com
fato mie o sal tuntmico neaternário na qual R1, R3 e 114 significam áto- ntenero inteiro maior d'o que 5.
o
Patleo 21 do Códiee da Prenderia.
mos
de
hidrogênio,
grupamentos
ai—
Processo.
conforme
eenecifleausado é o brometo de cetil-trimetil- uile de baixo pêso molecular ou Moleaao nem fa. ria •realetrtal. a nrierielnde do core
q
do
no
nor
te
1.
ceesicter
am enico (CeTAP),
mus! de cloro e R.2 significa um áto- to de se tingir m i estampar um ma- resnend en te reaole denoeitean
celulose.
3 — TTni processo de acôrdo com mo de hidrogênio ou um empo ai- V eiai tov+ il
P etistrtfeSn de Pate ntes da ataca. ent
— Processo, conforme especifi- 1 de março de 1960, sob o na 292844
a reivindicação 1, carecterizatio pelo quile de baixo peso molecular, como
fato que a terra filtrante usada pa- agentes de alveiamantn Afim
cado nos pontos 1 ou 2, caracteriza- 60.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Prm:reaeito feita de aciado com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2° Da data da iirblicação de que trata o presente artigo, uumeçará a correr o prazo para o deferimento du pedido, durante 30 final
podm'Ao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•
9 - Processo, conforme especifica- 4. Válvula, de acbrdo com qualquer
do em qualquer um dos pontos 1 a : um dos pontos precedentes, na qual o
8, caracterizado pelo fato de se tri- diafragma é provido de uma nervura
turar o corante pigmentar até um vedante dentro da 'margem presa por
Requerente: Ciba Sociéte Anonyine, tamanho
médio de partícula, não ex- apárto.
firma industrial e comercial rauça.
a 3 micron, antes da incor- 5. Válvula de actirdo com qualquer
"Processo para colorir materiais or- cedendo
ganicos com corantes pigmentares". poração no produto orgânico.
um dos pontos precedentes, na qual o
10 - Processo para colorir produ- diafragma está livre de tecido de sePontos Caractertsttee8
tos orgânicos na massa com corantes fórço incorporado.
pigmentares, conduzido staxitancial6. Válvula de acõrdo com qualquer
1 - Processo para colorir reate- mente, conforme descrito em qualum dos pontos precedentes, na qual
:Jair organicos na massa com curau- quel . um dos exemplos acima.
uma inserção metálica é incorporada
tem pigmentares, catacteriaado pelo
elnalmente, a depositante reivinlate de se incorporar no produto ur- dita, de acórdo com a Convenção durante a moldagem no centro do diaganico, uni corante, que eritá, livre Internacional e de conformidade am Un am , tendo a inserção uma parte
de grupos, comunicando hidro-solubl- o artigo 21 do Código Internacional projetante roscada, formando ligação
Lciade e correspondente ri fórmula: e de conformidade com o artigo 21 com o mecanismo acionador.
do Código da Propriedade Industrial,
7. Válvula de aciirdo cora qualquer
a prioridade do correspondente pedi- um dos pontos precedentes, na qual o
do depositado na Repartirão de pa- assento é de forma cónica e o membro
tentes da Suíça, em 19 de maio de
de iechamento apresenta cont:guração
12e0, sob o número 5783/80.
tal que, no seu primeiro contato com o
assento, se obtenha contato linear ou
contato de superficie muito estreita.
.TÈRMO N. 119.640 • 8. Válvula de acórdo com qualquer
IAM dos pontos precedentes, na qual o
°mie A e B, cada um, representa um
De
21
de
am.o
de
1960
diafragma, todo, inclusive o membro de
radical arileno, n é tun número inUh( de 1 a 6, X e Y, cada um, refechamento, a paute tubular e a zona
Requerente: Saunders Volve Co. estendida em curva, possue o mesmo
presenta um átomo de enxofre ou
~gênio ou um grupo da fórmula Ltd. - Inglaterra.
grau de duresa.
-ri -R, na qual R representa um
Titulo: Aperfeiçoamentos e relativos
9. Válvula de acértlo com qualquer
*tomo de hidrogênio ou um grupo a válvulas para o controle de fluidos.
um dos pontos precedentes, na qual o
cieloalcolla. aralcol la eu atila.
membro de zpoio é seguro a uma haste
- Processo, conforme especifi1. Válvula para o controle de fluido/- de válvula cora o -auxilio da qual a
co& no ponto 1. caracterizado pelo
te:1,10 o mecanismo acionador isolado váivula e aberta e fechada.
fino de n ser igual a 1, 2 nu 2.
- Processo, conforme especifica- do baldo controlado, por um diafragma
10. Válvula de avórdo com o ponto
& no ponto 1 ou 2. caracterizado liexivel preso por aperto, estanque a
pcit fato de se empregar um compos- fluido, sõbre uma margem de demarca- 9, na qual a haàte poliam um proloaato da fórmula acima ,onde A e B. ção interna circular, o qual sofre fle- grunrento superior que Mn! como indicada um, representa um radical do xões entre az posições aberta e fecha- cador do. giou de abertura da válvula.
nem eno.
11. Válvula para o controle de fluída da válvula e que apresenta, inteiriça
4 - Processo, conforme especifica- com o mesmo, uma parte que forma o dos, substanUaintente como descrita com
do nos pontos 1. 2 ou 3. caracteriza- membro de fechamento efetivo da vál- referência as figures 1 e 2 doe descai:os
do pelo fato de se empregar um vula e que coopera com um assento anexos.
compósto da fórmula acima, na qual anelar na caelza de válvula, concêntrico
12. Válvula para o canária de SolXe Y. cada um, representa uni grupo
com a dem:secação interna da margem dos substancialmente como desavim com
-NH-.
presa
por
aperto,
válvula
caracterizada
- Processo, conforme esnecificareferência à figura J dos desenho. amedo em qualquer um dos pontos 1 a pelo fato que o dialragina é moldado 108.
4. caracterizado pelo fato de se em- em forma correspondente á posiçáo fe11. Um diafragma pata, uma válvula
chada e contigurado de modo que, na
pregar um corante da ?émula:
posiçáo fechada da válvula, se estenda como reivindicado em qualquer um dos
em curva arredondada continua desde pontos precedentes, o qual 00~11 de
a vizinhança da demzercaçao interna da uma peça ultimais, m~a, de matemargem presa por aperto até uma par- rial *Metendo, porém &nivel e Gotate centralitubuier tendo um extremo fe- pressivel. e que compreendia um memchado que constitue o membro de fe- bro metal de heltamento, tesesiettado
chamento efetivo da válvula, enquanto uma passa entrai tabelar, e uma parte
a caixa de válvula inclue uma superfí- entorna que *atoada em parva arredoumetiam desde a parte eantral tecie de apóio que se estende da margem
até a ema mane* adaptada para
presa do diafragma para dentro, e o
mecanismo acionador inclue um ~abro
i% P °3Irage altf
tval
el t Zier
de apóio que se estende dentro de par- *A
, a arte Ius4ez e a parte aglute tubular, do diafragma dada o extina etire de revgaç1o, asam
tremo de fechamento efetivo subamna qual R repreSidita um átomo de cialmente ate para fara do bordo de 4otao, um membro qoes filtie de papabarogênio ou UM trepo alcoftla, ai- superfície de sido, tendo a aupolkie Imo, porfiai ou to4akite embutido na
cozi nitro ou ~ido, e né Igual a de apóio e o membro
4e Spe•io confi- parte moldada com o St* de parafuto
1 9 ou 3.
guração
tal
que,
mi
tados
as pooklaa aliesalvel peio lado ato da parte moi6 - Processo, conforme especificada
válvula,
o
diafragma
seja
apoiado &&.
do em qualquer um dos pontos 1 a
14. Um diafragma de &cardo coto o
na
maior
parte
da
trila
4a
stsa
ái
tea ex5, caracterizado pelo fato do nroduponto 13, onde o membro co afilies
' tà orgânico, a ser colorido, ser uma posta á pressão de fluido.
de paralueo corpreende uma cabeça emmassa fiável.
2.
de aeardo com o ponto butida na parte moldada e a haste ros- Processo. conforme :especifica- 1. naVálvula
qual superfície de apóio é uns cada se projeta para fõra da parte
do no ponto 6. caracterizado pelo famoldada no lado 6c0 desta.
to do ,produto omitido° ser um ma- anel esbetado.
3. Válvula de acardo com o ponto
15. Um diafragma de acardo com o
terial fiável, de alto ponto de
1 9u 2. na qual a superficie de aperio ponto 13, onde a margem do diafragma
8 - Processo, conforme eripe8
arde no ponto 7, caracterizado pelo é formada sabre uma arruela separada, é provida de uma nervura concentrica
tato do material fiável ser ama De- com assento numa cobertura faz:enfio no lado remoto do membro de fechabatida.
parte da caixa de válvda.
mento.
•
TeRMO N9 129.269
,De 18 de maio de 196.

te

TSR110 N9 129.249
De 17 de maio de 1961
Requerente: Société Ilonsavon L'Oreal, firma industrial e comercial
francesa.
'Nova tintura para cabelos e outrar fibras ceratinicas".
1. Nova tintura para cabelos, caraoterisada pelo fato de comportar,
pelo menos, um dos compostos derivados do azobenzeno de fórmula
por substituição: 19) de um grupo
amaino ou de um grupo hidruxda, e
29) de pelo menos dois grupos hl&urdia.
2. Solução tintorial, segundo o ponto 1, caracterizado pelo fato do
ser regulado a um %ator compreendido
entre 7 e 11, por adição do amoniaco.
3. Soluçá° tintorial, segundo o ponto 1, caracterizado pelo fato do seu
pri ser regulado a um valor compreendido entre 7 e 11, por um depósito de álcali cáustico adielonadp
eventualmente de um !toldo ou nes
sal ácido suscetível a abaixar o 05.

4. Solução tintorlal, segundo o pata

toi, caracterizado polo fato de stetter o trihidrool-2,3,4-azobenzeno.

5. Solução tintorial ,seçundo 9
porto, 1, oaraoteriado pelo fato 0
conter o trihidroxi-3,4,5-azobeuzeno.
6. Solução tintorkd, segundo 9
ponto 1, caracterizado pelo fato ffik
tiontrr o trWildroxi.2,4,6,-aeobenzerio.
7. Solução tintorial, segundo o
ponto 1, modelizado Pala fato

conter o irihidroxi-2,4,2'-azobenzeno.
ponto 1, caracterizada pelo fato dlt
conter o tetra/lb:trotei-2,9 4,4'-azobenzeno.

O. Solução tintorial, segundo 9
p9asto 1, caracterizada pelo fali) 0

dentar o tetrahldrox1-5,4.5,4'-azobsti~ 0.
10. Solução tintorial, segundo o

ponto 1, carsoterieada pelo fato *
Mater o omino 2-dihtdrotd-4,2'-ezibar:mano.

11. Solução tintorial. segundo 41
ponto 1, caracterizado polo fato
~ter o amaino 4-dihidrox1-2,2'-esobeitieno.

12. Solução tintorial, segundo p
ponto 1, oatiacterizada pelo fofo dh
Conter o omino 2-dilddrox1-4,4'-azo-

benzeu°.
16. Solução tintorlal, segundo o
Pauto 1, caracterizada pelo fato 4e
conter a omino 4-dihidrox1-7,4'-azelbenzeno.
14. Solução tintorial. segundo
Migo 1, caracterizada pelo fato dia
conter o tetrahldroxi-2.1.8.4'-azoben-

remo.
15. Solução tintorial, segundo o
ponto 1, caracterizada pelo fato de
conter o trihidroxi-2,4,4'-azobenzene.
Finalmente, a depositante reivindica. de &cerdo com a Conveneão Internacional e de conformidade codt
o artigo 21 do Código da Prcnriedade
Industrial, a prioridade do corres!), ondente pedido, depositado na Repartiçat. de Patentes da França. em 17 de
maio de 1060, sob o a' 827.470.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo som o art. 26 de Código de ProRgedade industrial:
29 Da data da publicação de que trata 9 presente artigo, começará a correr o prazo para o deZtrimento do pedido, durante 20 dia

1;zetierão apresentar suas oposigaes ao Departamento 14Iaerional da Propriedade Industrial aqueles que *e julgarem prejudicados.
TERMO

N

9 126.200

Depositado em 30 de janeiro de 1961
Modelo da Utilidade — allovo tipo
de suporte para saboneteira e outros.
Carlos Montalto 8/ Filhos, firma brasileira, industrial e comercial, estabelecido na cidade de São Paulo.
Pontos característicos

1. Novo tipo de suporte para saboneteira e outros, prev.sto para ser aplic-ado a uma, coluna vertical, com um
trecho intermediário cilíndrico, todo provido de pequenas aberturas em sua superficie lateral, caracterizado por uma
estreita placa plana vertical, de formato retangular ou outro qualquer, provida de um ou mais g indhos posteriores
salientes, em formato de L invertido, encaixáveis nas aberturas da citada coluna, e ainda dotada de uma braçadeira ou equivalente, saliente de sua
face anterior, para a suspensão de saboneteira,copo ou similar.
2. New° tipo de suporte para saboneteira.' e outros, como reivirdicado em
1, caracterizado por uma outra forma
de execução; na qual a braçadeira é
aubstitüida por uma placa com furos,
para encaixe e suspensão de escovas de
dente.
3. Novo tipo -de aunada para saboneteira e outros, ',como reivindicado
até 2, compreendendo ainda uma outra
forma deexecução, - caracterizada pelo
fato de a placa com g aichoS posteriores
ser solidária a uma cúpula de abajur, e
assim aplicava ern altura variada, a
uma coluna vertical, e ficando os tios
elétricos embutdos no interior desta.
4. Novo tipo de suporte para saboneteira e outros, como reivindicado até
3, substancialmente como descrito e
ilustrado nos desenhos anexos.

composições obtidas ao tratamento do
cabelo.
1 — Processo para a -obtenção de
novos — per-hidro-compostos orgânicos,
caracterizado pelo fato de se reagirem
animo, 1, 3, 5 tri-azinas com soluções de peróxidod e hidrogênio.
2. — processo de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de se
empregar na reação, por molécula-grama de amino -- 1, 3, 5 tri-azina, pelo
menos 1 moléculagrama de H202 sob
forma de urna solução a pelo menos 5%
por pêso, de, preferência a 30 até 40%
por pêso.

2. — Processo de acordo com o
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
de se empregarem, por molécula-grama
de amino — 1, 3, 5 — tri-azina 2 a 6
moléculas-grama de 1-1202 e de se reempregar o filtrado depois da separaçã o da per-hidro-tri-azina, para nova
reação, eventualmmere após prévia adição de solução concentrada de H202.
no — 1, 3, 5 — tri-azina, 2 a 6 moléculas-grama de 11202 e de se reempregar o filtrado depois da separação
da per-hidroori-azina, para nova reação, eventualmente após prévia adição
de solução concentrada de H202.
4. — Processo de acórdo com o ponto 1, caracterizado pelo tato de se efetuar a reação na amassadora ou em um
dispositivo têcnicamente equivalente.
5. — Processo de acordo com o ponto 4, caracterizado pelo fato de se reagirem os componentes amino —• 1, 3, 5
— tri-azina e H202 na proporção molar aproximada de 1.1 e de se empregar uma solução a, no mínimo, 30%
por pêso de H202.
6, Composição para o tratamento
oxidante de cabelos. caractarizada por
conter um teor na escala de 1 a 60%
TÊRMO N. 121.379
do produto obtido peio processo do
ponto 1, a saber de per-h drato de uma
De 20 de julho de 1960
amino — 1, 3 5 — troazina, sendo o
Requerente: Farol Chamon --•• Esta- restante para 100% constituído por t
veiculo compativel.
do da Guanabara.
•
Titulo: Processo de fabricação de , 7. --. Composição de acôrda, conoo
massa para revestoninto de casa pra. ponto 6, caracterirada ror conter.. aim
fabricada.
teor na dita esca l a de 1 a -60% de
1
«Processo de fahr:icaçZo de mas- per-hidrato tia wel4mina.
sa pz,rri revestiniento de casa pre-fabri,
de mordo --coM .o
cada», .caracterizade pt-'a solução .de ponto—6 Gcmiposiçãol.
OU 7, caracterizada por contei
cloreto de magnésio funcl do e dissolvido em água em suiu iri e 20° Baurné anentes adic.onais, espac•a men e azemesf<ib lizantcs, num teor de 0,5 a
e mais pelo emprego ele magnesita ene tes
5 0 % Cia coinposição em `mse sêca.
pó, calcinada e maid e a agre:ela:vão
,
,
de areia para atingir coasistência.;
— Proces.iio para a fabricação de
2 — «Processo de fahricação de.raus- per-h deo compostos orgânicos e e:tia
sa para revestimemo da casa pre-fabro aolicareão no tratamento oxidante de
cada», caracterizado Pelo item , 1 e cabelos, substancialinente como acima
como subehrici -Amen' deser to, reivindi- descrito, cor] particular referência aos
cado e rep-esentado "dos elementos exemplos dados.
componantes dai (Simula.
Pina/morte, a depositante reivind ca
de' accirdri' tom a Chavencão Interna12 1 827
TaRMO
▪ cional é de conformidade com o artigo
De 8 de .ageotie de 1960
21 •do Cód rio 'da' Propriedade IndustrisÍ co-'or idade dos correspondentes
Rec;uerente . The ri ehrlpie Cloonsdh. oadí doa díO3eotailos' na Repartição de
4 Pat e rite: eia Alemanha. em 8 de ageezto
Therapeitische Gesallac,haft
1 de 1959 . *e 8 ' c3e agOsto da 1959' Soli
Alemanha.
Titulo: Processo p " a' a obteni ã
T. 17.065 1Va/30 h e H 37.138
-perehidro-compoStos:orgânicos e as 1Vb/ 12p .

T2RMO N° 121.985
De 13 de agOsto de 1960
Requerente: Laszio Rideo e George
Lendavai -- São Paulo.
Titulo: Um dispositivo de aquecimento eletrico para colchões e moveis
estofados em geral — Modal° de Utilidade.
Pontos características

• 1 — Dispositivo de aquecimento elétrico para colchões a moveis estofados
em geral compreendendo uma resistência elétrica devidamente distribuída e
isolada no interior de um lençól acolchoado, caracterizado pelo fato de estar
o lençol provido em seu interior de resistência elétrica ser embutido no colchão ou móvel estofado, logo abaixo de
sua face de uso ou seja sob o revestimento da face superior do estofado.
•
TÊRMO N. 124.193
Depositado em 14 de novembro de 1960
«Nova forma de apresentação de algodão hidrofilo».
Flora Murani, italiana, de prendas domésticas, residente na cidade de São
Paulo.
Pontos característicos
1. Nova forma de apresentação de
algodão hidrófilo, caracterizada pelo
fato do algodão ser cortado ou recortado inOustoalmente em pedaços e nas
formas desejadas e a propradas ao seu
uso para fins nigiêniros e de toucador
e ainda pelo fato de tais pedaços ou
flocos serem também coloridos, perfumados ou impregnados de substâncias
apropriada,s aos usos desejados.
2.' Nova forma de apresentação 'de
algodão hidrófilo, como reivindicado
em 1, como substancialmente descrita,
para os fns em viSta

sendo a mesma paralelepipédica, de i
ca altura, caracterizada pelo fatc
ser a borda superior da caixa rebe
da do lado externo, estando ainda
vistos dois rebaixos retangulares
dois cantos opostos da caixa, próxi
a sua borda, para articulação da 1
I p5.
2. Uma caixa ou estojo hern:O
para acondicionar material cirúrç
como reivindicaria em 1°, caracterit
pelo fato de ser rebaixada a borda
ferior da tampa, do lado interno, se
dotada de orelhas que resultam do
longamento parcial de duas pari
oposta próximo a dois cantos °No.
A tampa é 'articulada na caixa por
de pernas.
3. Urna caixa ou estojo hermé
para acondicionar material cirúrg
como reiv:nd.carla em 1° e 2°, ec
substancialmente descrita e represei
da nos desenha darxos, para os
em vista.

Ti

TÊRMO N. l2,
De 6 .de abril oe 1 Y51

Requerente: Societe Des. Lls_ne:-.
miques Rheme-Pouienc — França.
l'itulo: ti:hW° processo de
de paneis compostos de pI,streno
liéster.
1. Processo de iabrlcaeão de par
compostos corms:eeticlenclo uma alma
espuma de pui st,reao reci_Merta
uma resina . de poile;sier ,ventuadn,
reforçada com t.bras de vidro, res
esta obtida por oopolunerizaeão de
poliéster não saturado e de aceta:le
vinila, sendo dito processo caracteri
do pelo fato de se juntar à resina
liéster, antes da copolimerização, u
pequena quantidade uru aldeído al,
tico ou aromático.
Finalmente, a requerente reivindi
TRRMO N. 127.147
de acordo com o art. 21 do Cód
De 27 de fevereiro de 1961
da Propriedade Industrial, aprow
Reemerente: Alberto Tabet Tobias — pelo Decreto-lei n° 7.903, de 27
agosto de 1945, a prioridade de c
São Paulo.
Titulo: Móvel estofado de múltipla rente de idêntico pedido depositado
França sob n° 826.626. em 9 de m
utilidade.
de 1960.
1. Móvel estofado de múltipla
-dada, poetando ser usado como poltroTÊRMO N. 129.194
caracterizado
na, cama ou hanaueta,
por ser formado -por três almofadas,
De 15 de maio de, 1961
preferentementa como:dares, dispostas
em sunarnosicão, eendo a intermediária
Requerente: Société Rhodiaceta
articulada, respectivamente à suoerlor e França.
à• inferior, segundo laterais opostos; e
Titulo: «Processo Continuo para
a mesma almofada intermediária sendo esterii.cação da cemlose tase troo
provida ainda de dispositivos posterio- gênea».
res de su porte para a almofada supeAperfeiçoamento no processo cor
rior miando eaciti ola, I ,spositi vos êstes nuo -pára a esterificação da celulose
de caráter desarmava' ou destacável; fase hoznogtnea que fez o objeto c
tudo sabstanciattnente corno descrito.
patentes brasileiras ns. 46.574 e ..
58.687, caracterizado pelo fa tode as.
TÊRN40 N. 127.897
gurar a regulação da temperatura
Depositado em 249 de março de 1961 massa em reação no decorrer de s
movimento geral de translação .e
«Uma ceaxa ou estojo hermético para meio de uma circulação de fluido
acondicionar material cirúrgico».
mesmo tempo nas camisas envolvendc
Flora Muram italiana, de prendas carater que limita a rona de reaçí
domésticas, residente na cidade de São no interior dos dentes fixados sobre
Paulo.
parede interna creste carter, no eixo c
P ontos característicos
locado .no interior do carter e anim,
1.
caexa ou e e'ajo hermético dó simultaneamente de um movimer
,Ooerial cirúrgico, de rotação e de um movimento de v:
para acon iimonar
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PATENTES DE INVENÇÃO
•
Publicaçáo feita de acordo com o art. 215 do Código de Propriedade Imitara:uh
e 29 Da data da publicaç5.o de qtee trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 date
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
e-vem e nas aletas fixadas sôbre este
eixo.
einalmente a requerente relsind-ca
de acôrdo com o Artigo 21 do Código
da Propriedade industrial, aprovado
pelo Decreto-Lei a' 7.903, de 27 de
agdsto de 1945, a prior.dade decorrente
de correspondente pedido depositado na
Repart.ção de Patentes da França, sob
a° 640.734. de 10 de outubro de 1960.
• T2RMO N. 129.995
De 13 de junho de 1961
Requerente: Societé De, Usines ChiFrança.
migues Rhône-Poulenc
Titulo: Processo de preparação de
eiciododeciiguan dina e seus derivados.
1. Processo de preparação de acetato de ciciododeciiguanciina, caracterizado pelo tato'de comportar o aquecimento a 130 - 140 9 de acetato de ciciciodecilaniina com a ctawan.da em presença de solventes an,deos.
2. Processo de preparação de ciclododecilguanichna, caracterizado pelo
aquecimento. sob -refluxo do acetato ce
achiciodeciiguanidina obtido seguindo o
ponto 1 e de uma solução aquosa de
hidróxido de sôd.o, com extração s:multãnea da base com a ajuda de um solvente inerte.
3. Processo de preparação do cloridrato e do sulfato de ciclododeciguanidina, càracterizado pela ação de soluções aquosas respecuvamente dç ácklo
cloridrico e de ácido sulfúrico sôbre
uma solução metanólIca de acetato de
ciclododecilguanidir.a.
4. O emprego dos produtos segundo
1) como agentes paras:ticidas em particular como fungicidas.
Finalmente, a requerente reivindica,
de acôrdo com o artigo 21 do Código
da Propriedade Industrial, aprovado
pelo Decreto-lei n 9 7.903. de 77 de
age,sto de 1945 a prior dade decorrente
de Idêntico pedido depositado na ?rança sob n 9 834.135, em 27 de julho de
1960.

N' - Sec - alqizil - p - fenileno
- diamina.
3. rima composição de acôrdo com
o ponto 1 ou 2, caracterizada porque
contem Nee l - dl - sec - octil p - fenlieno - diamina.
4. Uma composição de ace5rdo com
o ponto 1 ou 2, caracterizada porque
contém N,N' - di - 2 - oetil - pferinc‘o - deeinina e N - Una Zel'sopropril - p - fenlieno diamina.
.
15. Urne composição de acórdo com
o ponto 1 ou 2, caeacterizada porque
contém N,N - dl - 2 - octil - pfenileno - diamina e N - fedi N I - 2 - octil p - fenileno- diamina. C. Uma composição de acôrdo com
o ponto 1 ou .2, caracterizada porque
contém - N,N' - dl - 2 - octilp - fenileno - diamina e N-fenil3 - (5-meti1-heptil) - p lenileno- diamina.
7. Uma comeosição de acôrdo com
o ponto 1 ou 2, caracterizada porque
contem N,N - dl - 3 - (5-metil-

de ozônio, substancialmente como rescrito acima.
A requerente reivindica de adir&
com a Convenção Internacional e o
are. 21 do Decreto n9 7.900, de 27
de ageísto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estedos
Unidos da América, de 19 de setembro de 1960, sob. 50.381.

M110 N9 131.745
De 17 de agewto de 1961

reivindicado em qualquer une doa
pontos 1 a 7 prezedentes.
A requerente reivindica de acórdo

com g Convenção Internacionça e o
Art. 21. do Decrete-Lei n9 7.003 de

27 de age/ato de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes nos EE.UUe
da América, em 17 de agesto de 1960,
sob n9 50.097.
TERMO N9 135.333
De 29 de dezembro de 1961

Requerente - Hércules Powder
Aperfeiçoamentos em moldes para
Company - Estados Unidos da Ame- costura" - Luciola Lima Verde Guirica
marães, residente na cidade de São
Titulo - Fabricação de estruturas Paulo.
moldadas de poliprepileno.
Pontos Característicos

Pontos característicos

1. Um processo para preparar estruturas moldadas, tais como películas ou fibras, com polipropileno estéreo-regular, por extrusão de uma
solução de poitpropileno estéreo-reguiar que é pelo menos 95% insolúvel em n-he.ptano a 219C, e remoção
do solvenie por evaporação, caracWterizado porque a solução para a
extrusão é obtida aquecedendo-a pelo
menos 130°0 uma lama resultante da
polirnerização de propileno de sobre
do com os processos conhecidos, com
um catalisador de metal de transiçâo, em um solvente organico Inerte

1 - Aperfeiçoamentos em moldes
para costura, caraceerizados pelo fato
de em uma felha retangular, de papei ou equivalente, serem impressal:
em linhas pontilhadas, traçadas, ine

Reptil) - p - fenilone - diemiterrompidas ou outras, as diversas
na e N - fenil - N' - lenpeopil
pares componentes de um deterrtup - fenileno - diamine.
aedo modelo de vestido, sendo cada
8. Uma comnosiç.ãe de
com
tipo de linha correspondente a um
o ponto 1 att 2, caracterizeda porque
tamanho de manequim, tenha esta
con:ein dl 3 - ‘5 metil contendo instruções de como proceheretil) - p - fenileno - diamina
der a montagem das ditas partes a
o N - fent! - - 3 (5 metil- opadaptações para números intermediátil) - p fenileno - diamina.
rios; e finalmente é o molde colocam i
9. Umo composição de achrdo com
do no usual envelope contendo em
o ponto 1 ou 2, caracterizada porque
sua face frontal, o desenho do mode,.
contem N,N' - di - 3 15 metel-opp- em que o polímero é solúvel na pro- lo d evestido a ser executado.
til) - - finileno - diamina e N - porção de pelo menos 15% em peso 2 - Aperfeiçoamentos em moldes
fenil - N' - 3 octil - p - fanneno em temperaturas acima de 1309C e para costura, como reivindicado em
- dia mina e N - fent' - N' - 2- essencialmente insolúvel na tempera- 1, substancialmente como descritoa
°et!) - p fenileno - diamina.
tura de polimerização, lama na qual ilustrados nos desenhos anexos.
10. Uma composição de matéria .o catalisador foi inativado ou remoadequado para ser incorporado à vido.
borracha para inibir o seu racha- 2. Um processo de acórdo com o
TERMO Ni 135.394
mento devido ao contato com o ost5- ponto 1, caracterizado porque o solnio, substancialmente com descrita vente, depois da separação do proDe 2 de janeiro de 1962
acima.
duto moldado, é recirculado para uso
Requerente - Josué Aieilo e Alvas
11. Uma composição de Ingeria em nova polimerização.
caracterizada por compreender uma 3. Um processo de acordo com ro Lotito - /35.o Paulo.
borracha contendo uma mistura de qualquer um dos pontos precedentes, Titul o- Nova máquina para ta.
caracterizado porque o solvente é um ser café.
N N' - dl - sece - aquil - p
fcntleno - diamina e uma E - hidrocarboneto alifático saturado,
nril - sec - aiquil - p fenileno - cujo ponto de ebulição fica na faixa 1 - Nova máquina para fazer café,
do tipo doméstico e diretamente aplidiaminst,
como definida em qualquer de 1009C a 2109 C.
Trulth10 N9 132.235 .
dos pontos de 1 a 10, a referida mie- 4. Um processo de achrdo com cável sabre uma fonte de calor, de
De 1 de setembro de 1961
tura estend) presente numa concen- qualquer um dos pontos precedentes, qualquer natureza, caracterizada por
tração tette inebe o rachamento da caracterizado porque o catalisador é compreender inicialmente um recipie
uma combinação de um composto de ente-depósito de água, tendo qualRequerente - Universal 011 Pro- borracha de oe.enio.
um metal dos Grupos I'/B, VB, VIR quer formato, e provido de uma vá!duc a Company.
Uma composição de acórdo com ou VIU da Tabela Periódica, com vila lateral de segurança, bem como
Titulo - Compesição compreen- o 12.
ponto 11, caracterizada porque a um composto organo-metálico de um de Una curto pescoçc cilindrico supedendo urna mistura antiozonante.
0 cm
borrach a etzt '1da ed
9 a 5 e,
1%
metal dos Grupos IA, IIA, 1113 ou rior, externamente rozqueado, pescopeso,
da
mistura,
relativamente
ao 11113
ço este ainda dotado de degrau aneda Tabela Periódica.
Pontos Característicos
pés) do hidrocarboneto da borracha. 5. Um processo de acôrdo com o lar Interno, do qual se mantém sus13. Um processo para Inibir o na- ponto 4, caracterizado porque o cata- pensa, pelo apeio de aba extrema su1. Uma composição de matéria ehemento da borracha em presença
adequada para ser incorporada e t• do ozônio. caracterizado por compre- lisador é uma combina.cão de tricio- perior, uma cápsula porta-pó de café
em formato • funilado, e em cujo
borracha para inibir o raciuunento ender a incoreeraçÃo à borracha de reto de Men% com um-cernoosto
stiouil-aiumfnio, escolhido entre os Interior é prevista tuna placa perfudesta devido ao contacto com o osó- urna mirtude de uma N.N' - dl - halogenetos
de trialquil-altuninio e rada, anote• a qual é disposto o pó
nio. caracterizada por compreenaer see — alquil - p - fenileno - diade café.
uma mistura de 5% a 95% em Pés0 mina e uma N aril - N' - sec - de dialqiiii-aluminio.
de uma N N' - di - sec - alcact-a- alquil - p - fenileno - diamina, 6. Um processo de acôrdo com 2 - Nova máquina para fazer café,
fenileno diamina contendo de 8 a como definida em qualquer um par qualquer um dos' pontos precedentes. como reivindicado em 1, caracteriza20 átomos de carbono em cada B rune ponto 1 a 10.
caracterizado porque o catalisador é du por compreender tambem uma
alquila, e de 95% a 5% em peso de
removido pela aeleão de um eletriza tampa, rosqueeda em tórno de pescouma N - adi - 1V - see -•alquil- 14. Um processo de acordo com enfático à lema do polímero, e lava- ço eilindrico do reci piente raterido
p - fenfieno - diamina contendo e' ponto 13, caracterizado porque a gem posterlor da lama com um li- em 1, com Infercalaçáo de arruela de
não mais do que 2 anés carbociclicos mistura é incor perada ao hidrocar- quido actuoso.
vedação e mama a aba anelar da nova
no grupo arila, e de 3 a 20 átomos boneto da borracha antes da sua
7. Um processo de acórdo com placa perfurada, tampo esta solidámoagem.
de carbono no grupo alquila.
qualquer una dos pontos precedentes. ria ou formando peça única com uma
2. Uma composição de acôrdo com 151 Um processo de acôrdo _com o caracterizedo porque é adicionado um placa ou plateforma de suporte para
o ponto 1, carac'erlzada porque a ponto 13, caracterizado porque a mis- este billea dor à lama ou solução do as xícaras, de cuja parte central samistura compreende de 50% a 904 tura é aplIcael à superfície da bor- eol ltnero. en'es da eetrusfto.
lienta-se uma alça ou pegador, proem pese da N.N' - dl - sete
'racha depois da sua vulcaniza;eo.
R. Estrutures moldadas de pAipro- vida de conduto interno, aberto inqull - p - fenileno diamina e dei 16. • Um processo para iner'r o na- aliam' est éreo-regular, caracterizadas feriormente para o Interior da taml0 % a 10% em péao da N - Aril chamento da borracha em piesença por serem preparadas pelo processo p a, e equipado com sabes ou mais bi-

•
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PATENTESIDE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 90 dias

poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicaepa„

7 9) "Fechos para sacos plásticos
TËRMO No 132.487
tiva botina lcha-se em ligação aciona.
outros" conforme reivindicações 19,
dora com o acionamento para uma po.
Data
de
12
de
setembro
de
1961
29, 39, 49, 59 e - 69, tudo substancial-e'
sição de descarga e depois para unia
mente como descrito no relatório e
Req.: Monsanto Chemical Compa- posição de preparo e meios para entreilustrado nos desenhos anexos ao
ligar i,. suportes de bobinas de modo
presente memorial.
ny — Estados Unidos da América.
Titulo: Dispositivo para descarga li- que o movimento de um deles da post.
vre de residuos um mecanismo cole- ção de preparo para a posição de ema.
TÊM° N9 135.395
TÉRMO ' N9 136.596
lamento e acompanhado por movimen.
tor de filamento continuo.
De 2 de janeiro de 1962
De 21 de fevereiro de 1962
1 — Dispositivo para descarga livre to do outro da posição de enrolamende resíduos, de um mecanismo coletor to para a descarga, cada suporte de
Requerente — Antônio Luiz Pereira Requerente — Tetshuo- Korobi — de filamento continuo, caracterizado por bobina sendo independentemente movl.
de bampaio — São Paulo.
São Paulo.
vel da posição de descarga para a de
Titulo — Aperfeiçoamentos em disTitulo — Nôvo tipo de cruzeta — um par de suportes de bobina, um seio- preparo, meios para fornecer contínuanamento
de
bobina,
montando-se
cada
positivos para afiar lâminas de bar- Modêlo de Utilidade.
mente fio à bobina no suporte em posi.
bear.
I — Nôvo tipo de cruzeta, caracte- um dos referidos suportes para movi1. Aperfeiçoamentos em dispositi- rizado por se formar de duas partes mento cintinuo de uma posição de en- ção de enrolamento, caracterizado por
vos para afiar lâminas de barbear, móveis, uma constituída por uma es- rolamento na qual a respectiva bobino meio de contrôle remoto de movimento
caracterizados pelo fato de uma pe- fera que tem na superfície duas ra- acha-se em ligação acionadora com o das bobinai. em ligação recíproca entre
dra, substancialmente prismática re- nhuras que se cruzam perpendicular- acionamento, para uma posição de- des- as posições de preparo e descarga atra.
tangular, ser provida em sua face mente e, no seu interior, molas de
vés da posição de enrolamento, e meio
superior, de uma reentrância sem-- pressão que atuam sôbre pequenas carga e depois para uma posiçio de que reage ao movimento de uma bo.
preparo
e
um
meio
para
entreligar
os
circular, que atinge quase tôda a ex- esferas para retenção do garfo-móvel
bina para a posição de descarga, para
tensão da mesma formando duas pa- que se ajusta sóbre àquela, por meio suportes de bobinas, de modo que o
redes laterais as quais transformam de uma saliência em combinação com movimento de um deles da posição de cortar o fio que para ela se move e
a referida pedra, em pequeno recipi- as citadas ranhuras.
preparo a de enrolamento é acompanha- fazer com que a extremidade em movi.
ente estanque.
II — Tudo como descrito e ilus- do por movimento de outro da posição mento seja enrolada na bobina no su-.
2. Aperfeiçoamentos em dispositi• trado nos desenhos anexos.
de enrolamento p,ara a de descarga. porte que se move para a POsição de
vos para afiar lâminas de barbear,
cada suporte de bobina movendo-se enrolamento da posição de-preparo.
4 — Dispositivo para descarga livre
como reivindicado em 1, caracterizaindependentemente da posição de desTÉRMO N9 136.597
dos peto fato de o dispositivo, numa
carga para a de preparo, havendo me.o de resíduos de um mecanismo coletor
outra forma de realização, ser forDe 21 de fevereiro de 1962
para fornecer" continuamente fio para de filamento contínuo, segundo o poli.
mado por uma pedra semi-circular
a
bobina no suporte em posição Je to 3, compreende um par de suporte de
encaixada em um recipiente a prova
om rotação livre, c
um aciona.
Requerente
—
Tetshuo
Kobori
—
enrolamento
e meio que reage ao movi- bobina
de água.
São
Paulo.
mento
periférico
de
bobina,
caracteri.
3. Aperfeiçoamentos em dispositiTitulo — Nôvo tipo de cruzeta — mento de uma bobina para a posição de zado por braços em que se acham mona
vos para afiar lâminas de barbear, Modelo de Utilidade.
descarga para cortar o fio e fazer a extados os referidos suportes, cada uni
como reivindicado até 2, substancialI — Nôvo tipo de cruzeta, caracte- tremidade em movimento enrolar-se na
mente como descrito e ilustrado nos rizado
para
movimento unidirecional, continuo,
bob:na
no
suporte
que,
se
move
para
por se formar de duas partes
desenhos anexos.
móveis, uma constituída por uma es- a posição de enrolamento, de posição arqueado ,de uma posição de enrola.
mento em que a . bobina no suporte é
fera de quatro partes desmontáveis, de preparo.
rejuntadas por parafusos tendo na
acionada em relação ao referido acioTÉRMO N9 136.103
2 — Dispositivo para descarga livre namento peri rérico para uma posição de
superfície ranhuras que se cruzam
perpendicularmente e nelas, alterna- de resíduos, de um mecanismo coletor descarga e depois para uma posição
De 31 de janeiro de 1962
damente, os anéis ou rasgos nos quais .de filamento continuo, segundo o pon- de preparo, uma embraiagem de fric.
Requerente — Roverto Delia Badia se encaixam rasgos ou anéis equiva- to 1, compreendendo um par de suportes ção prontamente desengatável entrei'.
lentes, existentes na outra parte mó— São Paulo.
vel da cruzeta, para assim se con- de bobina, um acionamento de bob:na gando os referidos braços, de modo
Tírnio — Fechos para sacos plás- jugarem as duas partes.
montando-se cada um dos referios su- que o movimento de um da posição
ticos e outros — Modelo de utilidade.
II — Tudo como descrito e ilus- portes para movimento continuo de de preparo para a de enrolamento é
19 ) "Fechos para sacos plásticos e trado nos desenhos anexos.
uma posição de enrolamento na qual a acompanhado pelo movimento da outra
outros" caracterizado por ser consrespectiva bobina acha-se em ligação da posição de enrolamento para a de
tituído de uma tirt. de material fleacionadora com a acionamento para descarga, cada se porte de bobina sen.
TÉRMO N 9 135.137
xível dotada de rasgo interno longiuma posição de descarga e depois para do movível independentemente da posi.
tudinal;
De
19
de
dezembro
de
1961
29) "Fechos para sacos plásticos e
uma posição de preparo e um meio pa- ção de descarga para a de preparo, me.
outros", como reivindicado em 1, cara
entreligar os suportes de bob ,na d diante desengate da embraiagem, ha.
— Irineo Klausbergex
racterizado por ter a tira ali referi- —Requerente
modo que o movimento de um deles da vendo meios para fornecer continua'
São
Paulo.
da urna extremidade arredondada e Titulo — Nôvo tipo de cabide ma, posição de preparo para a de enrolabobina no suporte
em pai
mente
fio
a outra aguçada;
leável com reguladores para calças, mento é acompanhado por movimen- sição de enrolamento e meios que rea30) "Fechos para sacos plásticos e saias
outros", como reivindicado em 1 e 2, de. e casacos — Modelo de utilida- to de outro a posição de enrolamento gem ft transferência dessa bobina para
• para a de descarga, caracterizado por a posição de descarga. cortando o fio
caracterizado por ser a extremidade
arrendondada perifericamente lisa
1 Niko tipo de cabide maleável meios para acionar os suportes entre- e fazendo a extremidade em movimen.
?.m mais ou menos um terço do com- com reguladores para calças, saias e ligados entre as posições preparo e de to enrolar-se em uma bobina no supor.,
primento total da tira e a extremida- casacos, constituído de plástico, me- descarga, cada suporte de bobina sendo te que se move para a Posição de curo.
de aguçada ser lisa também mas só tal, madeira ou de qualquer outro independentemente movível da posição lamento da posição de pr?paro.
a ponta própriamente dita sendo a material apropriado em .côres e ta- de descarga para a de preparo, meios
nitra extremidade da tira dotada de manho adequado, caracterizado, pelo
5 — Dispositivo para descarga livre
serrilhas;
fato de ser apresentado num longo para fornecer continuamente rio à bomecanismo coletar
49) "Fechos para sacos plásticos e arame recurvado formando central- bina no suporte em posição de enrola- de resíduos de um
nitros", como reivindicado em 1, 2 e mente um gancho com a semelhança mento e meios que reagem ao movimen- de filamento contínuo segundo o ponS, caracterizado por ser o rasgo lon- da letra V invertida o qual se pro- to desta bobina para a posição de &s- to 4, compre2nchndo um par de suporWudinal datado de serrilhas con- longa horizontalmente tomando a c irga para cortar o fio e fazer a extre- tes de bobina com rotação livre, um
'rontando com as serrilhas externas configuração do ombro daroupa, para midade em movimento enrolar-se na bo- acionamento periférico de bobina, bra5°) "Fechos para sacos plásticos e depois terminar numa curvatura que bina no suporte que se move para a ços em que se acham montados os re-,
nitros", como reivindicado em 1, 2, imita as extremidades dos atuais caposição de enrolamento da posi,itle de feridos suportes, cada um para movi.
e 4, caracterize& por a continua-1 bides.
mento unidirecional, continuo, arquea.
preparo.
do rasgo centrai e no lado da
Nôvo tipo de cabide maleável
3 — Dispositivo para descarga livre do, de uma posição de enrolamento em
:,:treraid - de arredondada existirem
com reguladores para calças, sais e de resíduos de um mecanismo coletor que a bobina no suporte é acionada em
Luas zonas não serrilhadas e de lar- casacos,
caracterizado ainda pelo fato
ura diferentes:
o justaposto em plano hori- de filamento continu , segundo o pon- relação ao referido acionamento perifé.
possuir
e
69) 'Fechos para sacos plásticos e de
molas que acionam o prende- 3 1, compreendendo um par de supor- rico para uma pusição de descarga
utros", como reivindicado em 1, 2. zonal
dor
providos
de
garras
em
forma
de
tes
de
bobina
um
aconamento
de
bodepois
para
uma
posição
de
preparo,
, 4 e 5, earactori7ado por ter o rasgo
o prontamefl.
montando-se cal a um dos suportes uma embraiagem de fricçã
entrei
extremidr de agai^a da c dentes.
1
ntreligan
o os reCerl
e
para
movimento continuo de uma posi- te desengarave
ont-rno inte no acompanhando o III — Tudo como de crit e ilus: blria'
r
o
s
ç'ão de earolarcento na qual a respec- dos braços, de modo que o movimento
xterno.
trado nos desenhos anexos.
cos laterais superiores, de saída para
a bebida.
3 — Nova máquina para fazer cale,
como reivindicado até 2, substancailmente Como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 1 Da data da publicação de que trata o presente -artigo, eorneçare a correr o prazo Para o dderimento -do pedido, durante 30
poderio 'apreeentar suas oposktes -ao Departamento nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

IMO"-

de um da posiçãoLle preparo para a de paro e -descarga, através da de -enro- se empregar, como o agente de limpeza. produto, que ,é obtido por adiça
enrolamento é acompanhado pelo imovi- lamento, e meios que reagem ao :moca- para -remover a mancha, os produtos ou 9 mola de óxido de etileno
in
xnento do outro da posição de enrola- mento dessa 'bobina para a posição de -reacionais -de ácidos graxos de alto hidroxietil), amua de ácido gra
te
para e de ',descarga, caracteriza- descarga no sentido de cortar o fio, peso molecular e dadroxialcoilaminas - e, óleo de caco obtida por reação
›q
do por motor controlável à distância -e fazer a eXtremidade em 'movimento'. se desejado, óxido de etileno.
moi -de ácido raro de óleo de côc
para acionar os t suportes através da enrolar ose -na bobina -no suporte que
2 --a Processo, conforme especificado 1 moi de dietanolarnina e se ',aze
,31‘, It
embraiagem, cada suporte de bobina se move para -a 'posição -de enrolamen- no ponto 1, caracterizado pelo fato de gir o adulo com dietanolamina, n
sendo movível indepchdentemente da to, da posição de preparo. '
se tin g ir as ,rnituras, após o processo de porção molecular de 1:1.
posição de desca'rga para a de prepaS — Dispositivo para -descarga livre tingimento em doas banros, e se efetuar
11 — Processo, conforme especi
ip
ro. mediante desengate da embráa- de resíduos de • um mecanismo coletor -a limpeza da -porção esodoada, como em qualquer uni dos pontos 1 a
na, .-.)5
getn, havendo meios para 'fornecer co.o -de -filamento ,continuo, segundo o pon- higienização intermedária, com os men- caracterizado pelo fato de se emp
tinuamente fio afloobina no suporte em to 7, compreendido -um -par de 'suportes' cionados produtos reaelonais já men- como o agente de limpeza, um pr.
a
posição de enrcilamento e meios -que •de bobina, um braço, montagem . do cionádos, 'após a porção de poliéster que é ()obtido por reação le 1
tu
seage.m à transferancia dessa , bobina braço para movimento giratório limita- ter sido tingida com corantes diepersos -ácido graxa de óleo de caco c
para a posição dè descarga cortando o da, montagem dos suportes no braço e antes da porção, consistindo de fi- moi de dietanolamina e adição
sl dD
_fio e fazendo a extremidade em movi-, afastada de seu- piai) para mosomento bras nitrogenosas naturais, 'ter sido tin- mis de Oxido de otileno ao produt,
mento enrolar-se em uma bobina -no unidirecional arqueado em tOrno de um gida com ,:orasres de lã.
cional.
:ea
suporte que se Inove para a posição de eixo comum através de -uma -posição de
— Processo, conforme especiacado
Finalmente, .a depositante reivi
enrolamento da posição de preparo.
enrolamento, unia posição de descarga no ponto 1, caracterizado pelo fato de de acôrdo com a Convenção Inter,
/.•!•
6 — Dispositivo para descarga livre e uma posição de preparo, em ciclos re- se tingir as misturas, segundo o pro- nal e de conformidade com o arti
ele resíduos de um mecanismo coletai peados, meio desengatáyel para travar, cesso de. banha único, e se efetuar e do Código da Proopriedade lndu
)
de filamento continuo, segundo o pon- os suportes -para movimento conjunto hileniZação da -porção enodoada, como a prioridade -dos correspondentes
r).;
to 5, compreende um par de suportes de em tOrno do eixo comum e -meios que pós-tratamento, com os já mencionados dos, depositados na Repartição d
bobinas, caracterizado por montagem Ilimiiaâr e -extensão do deslocamento an- produtos reecionais no final do processo tentes -da Suíça, em 14 de setemb
de ting:mento.
1960. e 16 de novembro de 1960
doa suporte s, para movimento arqueada guiar relativo dos suportes -em torno
unidirecional em tônio de um eixo geo- l eixo geométrico quando é solto -o tra,
4' — Processo, conforme especificado os ns. 10.414-60 e 12.817-60, r
métrico comum através -de uma posição vamento, -meio de controle remoto para em qualquer- um dos pOntos 1 .a 3, tivamente..
de enrolamento, ama posição de descai.- mover simultâncamente um dos supor- caracterizado pelo fato-de se tingir mis• ga e uma posição de preparo, em cicios tes da posição de preparo para a de turas de poliésteres e lã da maneira desTP,RMO N9 132.522
repetelos, dispositivos desengatável pa- enrolamento -e -o Outro da posição de crita.
sa travar os suPortes 'para movimento enrolamento para a de descarga, coroeDe
13 de setembro de 1961
5 — Processo, conforme especificado
•
: conjunto em torno do eixo geométrico terirado -par -dispositivo para transferir
comum e meios limitando a extensão do agtomáticamente o 'fio em movimento em qualquer um dos pontos 1, 2 ou -4.
`Requerente: Ciba Société Anoo
-eleslocamento angular relativo dos -su- da bobina no suporte que se -move pura caracterizado pela tato de se empregar, Basiléia, Suíça.
portes em termo de eixo quando o meio a posição de descarga para e bobina banhos aquosos, contendo, por litro,
Proçesso para o fingimento e e;
ale trávareento é isolto e ainda contrôle no suporte que -se move para -a posição 1 a 3 gramas do produto racional tic pagem de fibras de poliéster-.
tipo ind.cado e se efetuar o tratamento ,
re moto „para mover simultaneamente de enrolamento, podendo a descarga ser
-um dos referidos suportes da posição efetuada sem perda de flo e -sem que a uma temperatura elevada de cerca
Pontos Característicos
de 50 a 100'C.
de preparo para. a , de enrolamento O seja necessário o operador aproximar6 — Pooesso, conforme especificado
-1 —• Processo paia o tingimei
outro da posição de enrolamento para se da máquina..
estampampagem de libras de pol
9 — Todo. e qualquer aspeto do in- em qualqior um dos pontos 1, 3 e
a de - descarga eameio de -transferir nuraractermado
pelo
alto
de
se
empregar
por tratamento das mesmas com
otomatic_amente o „fio em movimento da vento conformo é mostrado e descrito
banhos aquosos, contendo, por litro, 1 preparação pigmentar aquosa e, ti,
bobina no suporte que se move -para a acima.
,Finalmente, a depositante reivindica, a 3 gramas do produto reacional
sujeição das mesmas a um tostai
posição de descarga para a bobina no
t-po indicado e se efetuar o -tratamen- térmico, ,caracterieado pelo fato ,
suporte que se move para a posição de acordo com -a Convenção Internacio- to a urna --temperatura elevada e caie
=empregar uma . preparação Mon
de enrolamento:, podendo a descarga nal e de conformidade com o artigo 21
ser realizada sem perda de fios, e sem do Código da Propriedade .Industrial, a de 50 -a 80cC.
aquosa, contesdo em adição ao pa
que 'seja necessário o operador aproxi- prioridade do corresposdente pedido, de7 -- Processo, conforme especificado to e, vantajosamente, um agente t
•
positado da Reportação de Patentes dos em qualquer um dos pontos 1 a 6, ca- lsanta um auxiliar -que é capaz dr
' mar-se -da máquina.
Estados ljnidos da América .o Norte, racterizado pelo fato de ^s., emprega. mar com água ou com água e um
—, Dispositivo para descarga livre em 12 de setembro de 1960, sob o produtos agentes de limpeza, os quais
vo, um sistema, consistindo de das
de residuos de uni mecanismo coletor número 55.506.
são obtidos por reação de ácidos groxoa ses liquidas, tendo um separada
de filamento continuo, segundo qualde alto peso mooleadar com Indroxial- mistura, as proporções proporciona
quer um dos pontos procedentes, comTERMO .1\1? 132..521
coilaminao em uma propotção mole- água que podem conter aflitivo,
preendendo um par de suportes de bo-,
um lado, e o auxiliar por outro
cular de cerca de 1:2.
De 13 de setembro de '1961
• bina, 'um braço, Caracterizado pela man
8 Processo, conforme especificado estando no separador- de mistur
tagem -do braço que permite movimenRequerente: Giba Société Anonyme em qualquer -umn dos ponos 1 e 7, ca- em suas proximidades, com o se
to giratório limitado e pela montagem
de cada suportei-do braço em um ponto (em alemão: Ciba Aktiertgesellschaft) racterizado pelo faio de se empregai dor de -mistura, ocorrendo meara
-como o agmte de limpeza. o produto -um teor relativamente baixo de
afastado de seu ^ pivô para -movimento -- Basiléia, - Suiça.
liar. e o lase mais rica em auxiliar
Processo para aingimento de misturas obtenível le _I sutil de ácido graxo
continuo de -uma posição de enroSamene
-fazendo
uma parte eubsteneial eis
em
ligaabras
nitrogede libras de poliéster e
dico e ,2 ml -de dietanolamina
to, em oue sua bobina acha-se ,
61e6
tom eliminação de cerca de 1 _moi da „grande escala do separador de -I
ção acionada com o acionamento para nosas naturais, particularmente lã".
es.
,uma posição de descarga e depois paia
água.
,
.
-.Pontos Característicos
uma posição de preparo e meios que
Processo, -conforme espec:
.9 _ Processo, conforme ,eopeci aaa- 41
entreligarn -os Suportes de bobátaade
a tal 'no' ponto 1 ceract:nizado pelo
em
qualquer
-um
dos
pontos
1
,maneira que o movimento de -sai da 1. _Processo para fingimento de
fato de se empregar -I se tingir on, egt° 1/1 1)ar fibi-ál de 1
posição de preparo ,para a de enrola- mistura de fibras de -poliester e libras' caracterizado pelo
e de ácido tereftálica e t icei
de limpeza, os produtos tr
,
tomo
o
,figente
,
mento é acompanhado loa.- movimento sitrogemiaas -naturais, tais como seda reatiosais de ácidos graxos de alto pesoI 3 _ o ,
a 'Processo, cora-come csspeci
do outro da posição de enrolamento ou particularmente lã, no qual a por
'para a de descarga, cada suporte de ção de poliéster é ,tingida com ,corantes molecular, hidroxialcoilaminas e óxido; ruis pontos1. ou 2. .coracterieadc•
bobina sendo movível independentemen- dispersos e a porção, consistindo de fi- de etilence a proporção mcaeetilar .enta a a,,foto d se 'aplicor . a -psei;aroeão
a hidroxia l oilamina -e o ácido graxa '.teocoatinuome,nteaaol mateaal
te da posição . de descarga pare a de bras nitrogenosae. 'naturais é tingido usado ser de cera de 1:1 ou .2:1 .. ,
i:ess exemplo,
um condensad
preparo, meios , tpara f.orsecer continua- com corantes de -lã -e- onde e hnpeza
10 - Processo conforme esp eci fleaa t ,',çara Pealsaaão . e o
mente fio para ' a bobina no suporte em efetuada eII/ uno meio -aquoso da porposição de enrolamento, meios controla • ção, que consiste de fibras nitrogeno- do em qualquer um dos pontos 1 a
4Processo, csialarre estios'
veis ^a , distâncii para mover as bobinas sas naturais enodadas com os- corantes. e 9, ca-octerizodo pei olato de te em- no 'Poeto 3 caraaeritad pelo Ia
entreligadas, entre as posições de pre- dispersos, 'caracterizado Pelo fato ,Ile 'pregfro- tonto o agente de limpeza, :um se aplicar a prepaetçãteabiaante
•
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo cona o art. 26 do Código de Propriedade leiduetnal:
I r Da data da publieapÉko de que trata o presente artigo, eoraikatra a correr o prazo para o daferina
poderao apresentar suas oposiçães ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueies que se illerge,rem prel
teria! de fibra em uma máquina de
estampar Vigoureux.

TBRMO N. 133.003
De 29 de setembro de 1961

1 - Processo, conforme especificado
Requerente: Waldyr dos Sartos Peem qualquer um dos pontos I e 4, caracterizado pelo fato de se empregar reira - Estado da Guanabara:
água e auxiliar e, se desejado, aditivos,
Título: Uma fita ou tira com meios
em proporções tais que a preparação de ampliação, UAiãO ou diminuição.
goram um sistema de duas fases, leo1") Uma fita ou tira com meios de
mogeneizável e são, aproximadamente
de uma magnitude, para garantir que ampliação, união ou diminuição» coneseja obtida urna solução saturada do tituida de duas lâminas de tecido, couauxiliar em água ou em áue contendo ro, elástico ou qualquer outro mater
rial conveniente, caracterizada essencialgaditivos.
mente por serem as referidas lâminas
6 - Processo cosforme especificado unidas face a face, por uma pluraliem qaalquer um dos pontos 1 e 5, ca- dade de linhas de união ou costura,
racterizado pelo fato de se empregar dispostas em sentido vertical, partindo
um sistema coacervatalo de um coloide logo abaixo da boi da e terminando antes da borda das lâminas, dispostas
hidrófilo.
•
equidistantes e paralelas, deixando um
7 - Processo, conforme especificado espaço livre entre as mesmas linhas,
em qualquer um dos pontos 1 e 6, ca- previsto apara a passagem de um eleracterizado pelo fato da preparação co- mento de união no sentido extensível de
rante conter ainda um espessador, pre- aumentb ou fixação a ponto determiferivelmente um alginato.
nado.
8 - Processo, conforme especificado
r) alma fita ou tira COM meios de
aia qualquer um dos pontos 1 e 7, ca- ampliação união ou diminuição» - conracterizado pelo fato do auxiliar usado forme re vindicado em 1 9, substancialser um produto reacional de um ácido mente como decierita, reivindicada e
araxo superior com uma hidroxiakolla- Baianada aos desenhos anexos.
Mina e, se desejado, óxido de etileno.
9 - Processo, conforme especificado
no ponto 8, caracterizado pelo feto do
TÊRMOS N. 133.486
~ciliar ser um produto obtido por reaOto de um Miei graao superior cone
De 17 de outubro de 1961
halroxicsleoikimina em uma razão
cerca de 1:2. •
Requerente: American Flange Ma10 - Processo, conforme espoai/1- 1114fatetwing Co., Inc.,- Esea'dos
cada nos pontos 8 ou 9, eareaterieado Unidos da América.
pelo fato do auxiliar iseadO ser um
Pardos caracterisSc-os
produto reacional de ácido geaxo de
Óleo de ceco.
k,) -- Conjunto do Teehamento para
11 - Processo, conforme especifica- rempientes, oiças para o mesmo, fordo em qualquer um dos pontos 8 a 1.0l mador de junta hermética em Rano de
caracterizado pelo fato do auxiliar me- aberturas, de diversas espesuras, e
do ser um produto nacional de trieta- dispositivo vertedor do conteúdo, para
nolamina ou, preferivelmente, dietano- aplicação as paredes de recipientes, ene
lamina.
aberturas cujo rebordo é revirado para
12 - Processo conforme especificado dentro do recipiente, conjunto esse
em qualquer um dos pontos 1 a 11, constante de: a) um corpo anelar, forcaracterizado pelo fato de se tratar o mado com uma superfície inferior plana
flaterial com a preparação aquosa e, para entrar em contato com a área da
depois, secar e o coroante ser fixado :parede de recipiente em tOrno da abertura deste e b) um membro inferior, inao mesmo por aquecimento a crca de tegral, que se projeta do referido cor200°C.
corpo e inambr nesses perfurados,
po
13 - Processo, conforme especifca- para dar passagem ao conteúdo, tendo
do em qualquer um dos pontos 1 a 11 o referido membro a forma substancialeatacterizad pelo .ato de se tratar o mente cilíndrica, caracterizado o coawataeial com a preparação aquosa e ,junto do fecho integral por um gargalo
depois, secar e O emante ser fixado no cilíndrico (4) geie termina numa zonaesmo por vaporização, a ama tenipe- pilato ou guia (42) de diameteo substancialmente igual ao da abertura natea 100'C.
ien
de do recipiente, zona-olfato essa que
14 - Processo, conforme eapecifica- tem uma secção frasto-côniett (41) indoem qualquer um dos pontos 1 a 13,
acteeizado pelo fato de se empregar canada para fora, indo morrer no corpo,
4az
cilíndrico (40) do fecho, com o diâtia pigreent encubável.
metro substancialmente maior que o da
Plrialtneste, a depositante reivindica, abertura do recipente a que se aplica o
de adiai° com a Convenção Interna- fecho integral, de modo que - intro'oca/ e de eoriformidade com o artigo duzindo-se a zona-piloto (42) na aberdo Código da Proopriedade industri- tura do recipiente - pode-se forçar a
, a prioridade dos correspondentes pe. entrada do fecho (1) na sede. na paidos, lepositados na Repartição de Pa- rede do recipente, graças à elasticidatentes da Suíça, em 14 de setembro de de do material de que é feito o fecho
1960 e 31 de outubro de 1960, sob os que permite a introdução do corpo cics. 10.416-60 e 12.146-60, respectiva- líndrico (40) na abertura do reciteente,
mente.
caracterizado mais por ter á parte eu-

/*a

perior do corpo (40), que entra ra
abertura, o diâmetro reduzido, enquanto
que a parte inferior dêsse corpo (40)
se aloja abaixo da abertura do reeiplante, abraçando a beirada (52, 52-a,
52-b) da mesma com forte ação elástica.
2) - Conjunto de fechamento para
recipiente, e peças para o mesmo, de
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato do corpo cilíndrico (40), até
o ponto de sua introdução na abertura
do reeipente, ter a forma cilíndrica regular, de diâmetro uniforme.
3) -- Conjunto de fechamento Para
recipientes, e peças para o mesmo, de
acôrdo com o ponto I, caracterizado
pelo fato da partet vertedora ter o diâmetro maior de que o da abertura do
corpo do fecho.
4) - Conjunto de fechamento para
recipientes, e peças para o mesmo ,de
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
por uma cápsula ou tampa (2) de material plástico, que coopera com 1.1/21 colar (6) para fechar a abertura da saída do conteúdo, uma alça integral (3)
ligando o corpo do fecho à cápsula ou
tampa (2), uma projeção circular (8),
cooperante com recessos circulares (26,
29, 30), formados no corpo do fecho,
concordantes com outros formados na
referida cápsula ou tampa, para a justaposição amovível da cápsula ao corpo do fecho.
5) - Conjunto de, fechamento para
recipentes, e peças para o mesmo, de
acôrdo com o . ponto I, caracterizado
pelo fato do corpo do fecho, e pelo
fato da cápsula ou tampa (2) ser 'formada com uma aba circular reentrante
(31) para inserção por baixo da super,
ficie periférica (34), afim de manter a

COLEÇÃO DAS LEIS
1965
*
VOLUME VII
ATOS liP0 PODER
LgGISLATIVO
Leis de outubro a dezendero
Divulgação n9 957

Preço: Cr$ 4.000

cápsula ou tampa no lugar, bem aperta..
.
- Conjunto de fechamento para
recipientes, e peças para o mesmo, de
matéria plástica, de acórdo com os pontos procedentes, para aberturas de paredes de recipientes de material relativament rígido, tndo ambos - (;) fecho
e a abertura
substancialmente o rnes:-\liev,
mo diâmetro internoU mínimo, seja qual
fôr a grossura da parede do recipiente,
com a particularidade do fecho cer fefto de matéria plástica, elástica e formar com a abertura do recipiente uma
junta hermética, servindo outrossim
para despejar o conteúdo, fecho êsse
que consiste num corpo cilíndrico, cuja
superfície inferior, plana, coopera com
a face oposta da parede do recipiente
em redor da abertura, e um membro de
assentamento vertical (6), integrante
do fecho, formando um gargalo cilíndrico, fecho êsse perfurado, caracterizado
aindap elo fato do material (12) da
parede cm redor da abertura do recipiente ter as bordas reviradas, formando um gargalo ou bocal cilíndrico (45)
ou cônico, inclinado (62) ou ainda um
lábio revirado para dentro (72), dependendo da espessura da parede do
recipiente, e por ter o refrrido ombro
de assentamento (6) um gargalo cilíndrico (4) que tem no início (42) rim
diâmetro externo sub,stancialmente igual
ao da abertura do recipiente, e que se
prolonga em zona frasto-cônica ascen2.4ra.
dente (41), abaixo da face inferior
(45, 62, 72) da parede de recipiente
em tikno da abertura, e uma secção cilíndrica (40) acima da zona frusto-cônica (41) secção essa (40) comprimida
pelas bordas da abertura do recipiente
(45, 62, 71) e que se expande radialmente (51, 86, 72), de modo a formar
um ombro circular (52, 52a, 52c) em
tôrno da abertura da parede do recipiente, fixado por forte ação elástica.
Finalmente, de a,côrlo com o art. 21
do decreto-lei n° 7.903, de 27 de agôsto de 1945. -combinado co rim art. 4
da Convenção Internacionel para a
Proteção da Ptopriedade industrial, da
União de Paris (1883) e revista na
Haia (1925), re-iv;ndicr.-se a prioridade emanante (:o pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Zgtasgs
Unidos da América sob o n 5 92.266,
cm 28 de fevereiro de 1961.
TÊR MO N. 133.503
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Dee'retos de outubro a dezembro
Pivulgação a9çk58

Preço: Cr$ 6 -500
V'END.As

pedido, durante :10 dia&

t•

INIa. Guanabara
Seção de Vendas: Av, Rodri_gues Alves, 1.
Agencia I: Ministério da Fazenda.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal.
Eia Brasília
Na sede do D.I.N.

Requerente; Kurt M. Oesterle
Suiça.
e.
Título: Processo para pulverização
e_letrostatica de líquidos.
1. - Processo para pulverização
electrostática de •lietedos, caracterizado
pelo fato de que o liquido é decomposto
em .getículas. qee estas são introduzidas
em um campo e1étr , c0 de gradiente e!evado e que aí são ulteriormente ptdverizadas.
2. - Processo de açôrdo co mo ponto 1, caracterizado por ser a formação'
de goticulas obtida por fôrcas nãoelétricas, por exemplo, com emprego de
ar comprimido ou por fôrça centrifuga,

aaa
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PATENTES DE INVENÇÃO
Puma:ação feita de acanto com o art. 26 do Código de Propriedade Inaustrialt
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, duranta $O dias
poderão apresentar suas opas~ ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aguda que es julgarem Preludiados.
de limite espaçados na dita estrutura
de suporte adjacentes à dita manivela
para limiLetexii assim o movimento da
manivela entre as duas posições dos
batentes de limite.
&agua vedado por um tampo (20). o
14. Um arremessador de fardos para
3. a— .Procesao de :meado com o qual pode ser pressionado para a veda- pneus semi-pneumáticos montados lado
ponto, 2, caracterizado pelo fato de que ção por intermédio de uma mola comum a lado no dito núcleo.
uma enfardadeira de feno caracterizado
as goticulas pulverizadas no campo de (21). ou por uma mola de folha (22).
7. Um arremesador de fardos, de pelo fato de ter uma estrutura de chasma-adiante elevado e aceleradas no conacCordo com O ponto 6, caracterizado si, um dispositivo de carga de fardos
IV) *Novas disposições em acopla- pelo tato de que são proporcionados amarrado articuladamente à dita estrila
-Eguo campo de alta tema() são freiadas
por um campo oposto e são precipitadas mentoa para tubos de desvio para chu- meus de inter-engatamento nos lados tura de chassi para movimento oscilaria
veirinhos em chuveiros», substancial- dos ditos pneus semi-pneumáticos.
te horizontai na sua parte posterior, um
sédirei objeto a ser ereve.stido.
mente como o descrito acima, reivindi8. Um arrememador de tardos, de vagão de arrasto, um varal para o dito
IYocesso de acendo com o pon- cado em I, 11 e III e representado no
acordo com o ponto 7, caracter.zado vagão, meios de engate para ligarem
to 2. Carieterinida peio fato de que o desenho anexo.
pelo fato de que os meios de encadea- o dito varal à dita estrutura de chassi,
campa -deaarzaliente elevado com uma
mento incluem um nucleo anular num inclu:ndo os ditos meios de engate eletensão. de entre 5 e 30 kV, é produTARMO N9 133.649
pneu e uma nervura anular no pneu mentos de articulação par apermitirem
zido mn urna zona afastada de entre 30
adjacente.
a oscilação angular lateraldo dito vaDe 24 de outubro de 1961
e 50 qmmado Órgão pulverizador.
9. Um arremessador de fardos, ca- ral ene relação à dita estrutura de chasst
•
5, 3 ~ pisposição para pulverização Requerente: International Harvester racterizado pelo lato de compreender si. um suporte fixo s- alient elateralmenelectrostática de licitados segundo o Company — Estados Unidos da Amé- um mecanisroo de embreagem para um te para fora a partir do dito dispositiprocepo çle acardo com o ponto 1, ca- rica.
acionador de correia constituido por vo de descarga de tardos, meios articuracterizada pelo fato de que no âmbito
uma estrutura de suporte. Polias e spa lados ao dito suporte fixo para moviTitulo: Arrenaassador de Fardos,
do &adio pulverizador (I) está dispos-çadsuteinads teruad mento oscilante ascendente e descendeu1. Um arremessador de fardos, cato una primeiro electrõdio (3) da posi- racterizado pelo fato de incluir um ro- suporte, uma correia estendida em ter- te, meios engatadores varal na extremição Potential 1 o e. imecLatainente
leta para usar no engatamento e trans- no das ditas polias. um braço articula- dade dos ditos meios pelos quais os aiofrente do Órgão pulverizador (1), um missão de movimento a fardos de feno do na dita estrutura de suporte e su- vimentos angulares do valor são transseginfdo electrddio (4) da posição po- formados compreendendo um núcleo e portando por mancais uma das ditas mitidos ao dito dispositivo de descarga
tencial 1. com o que entre esses elec- uma pluralidade de pneus semi-pneu- polias, um segundo braço tendo uma 15. Una arremessador de fardos,
trõdicis fica proporcionado um campo mátkos montados lado a lado no dito das suas extremidades ligando o dito de tardo através dos dito anatos. de
• braço articulado adjacente à sua monta.ale gradiente elevado exclusivamente núcleo,
acdrdo com o ponto 9, caracterizado
destinado à pulverização.
geni de mancai da dita polia, um braço
fato de que os ditos meios incluem
2. Um arremessador de fardos, de de manivela montado articuladamente pelo
duas partes e meios de mola resistindo
o
adiado
com
TaRMO 14. 133.536
ponto 1, caracterizado na dita estrutura de suporte para mo- normalmente à separação das ditas parfato que o dito núcleo inclui um vimento entre peio menos duas posições. tes.
-,Npositada em: 19 de outubro de 1961 pelo
cilindro
tubular,
anular
alara
_um flange, ,.,„_
_„,..
tendo o dito segundo braço e sua outra
16. Um arremesaador de fardos, de
a
e
plC
a
ra
l"Mpa
r
opor
ldle
cionar
UU
"
‘uitt . extremidade fixada articuladamente ao acerdo com o ponto 14. caracterizado
una
Requerente: Francisco Canhoit (jau) gado tubular
dito braço de manivela e meios moveuEstado de São Paulo. tente para os pneus semi-pneumáticos do o dito braço de manivela entre as pelo fato de que os ditos meios incluem
uma calha aberta • descenciantemente
(Novas disposições em acoplamentos que são montados sõbre a outra extra- duas ditas posições para afrouxar ou membros
similares e ganchos nas paremIdade
do
dito
cilindro
tubular
e
um
esticar
a
dita
correia.
para iitibos de desvio para chuveirinhos
des internas dos lados de calha espaçadisco
extremo
fixaval
removivelmente
Cm chuveiros>.
paraprender firmemente os pneus co 10. Um arreniessador de fardos de dos junto de unia • extremidade da dita
cilindro tubular na extremidade de cara aceirdo com o ponto 4, caracterizado calha, um pino de articulação arranjado
Pontos caractertstii.ws Peto de que uma posição do dito ba- "para ser colocado contra os ditos memga do dito cilindro tubular.
Um
arremeszador
de
fardos.
de
ço
de manivela compreende a mfecho bros similares a gancho. uma Mola
3.
I) eNovas disposições em acompla1,
caracterizado
de
sobre-centro
segurando o dito segue- amarrada ao dito ohm de articulação
o
ponto
acardo
com
mentos,para tubos de desvio para chupor unia extremidade e fixada peia sua
areirinhos em chuveiros», caracterizado pelo fato de que os pneus semi-pneumli- do braço em posição fixada e a dita outra extrem:dade à outra extra- 'ade
por ser a extremidaded o tubo flexivel ticos são equiparados com uma banda polia em posição de esticamento da cor- da dita calha peio qual
o pino de arti(2). .oposta da qual se encontra o chu- formada nas suas superfícies externas reia.
culação é impelido normalmente contra
arerinho (1), proiiida de um tubo me- para proporcionar o engatamento Mc- 11. Um arremessadar de fardos, de
tálico (3), o qual possue inicialmente cional entre os roleta e o fardo a ser acõrdo com o ponto 5, caracterizado os ditos membros simulares a ganchos,
pelo fato de que o dito segundo braço um braço fixado ao dito pino de artium ressalto anelar (4) e, logo a seguir, movido,
radialmente dispostos, magos (5) e 4. UM arremessador de fardos, de Inclui um esquadro que tem Saneies es- culação por uma extremidade e fixado
caracterizado peçados com aberturas alinhadas ali. pela sua outra extremidade aos ditos
orifícios (6), e, ainda caracterizado por amardo com o pomo
ser (adubo (3) envolvido por um cor- pe o a o de que a imperada do miem um tirante deslizardes através das ditas meios engatadores de 'varal pelo qual
o movimento angular proibia'.
po cónico (7).
é dotada de uni eapaço anular interme- aberturas alinhadas nos di tos Haagen durante
espaçados, meios na extremidade do nar do varal de vagão em relação ao
II) allovaa disposições em acopla- diando as suas extremidades.
os meios articulados ao su5 Um arretnessador de fardos. cante- dias delude imOeihtda-0 de sair dag enfardador
menu% para tubos de desvio para chu- terem°
porte
oscilarão
com ele e durante o
um
role.
pelo
fato
de
inclu
e
aberturas
no
wimeiro
dos
ditos
flauyeiridhos em chuveiros), como enz 1,
movimento
angular
subsequente do pino
tirante
caracterizado , por ser o chuveiro.. aspe- te para usar no engatamento e transmia. PI. uma arruda chata no dito
fardos formados espaçada do segundo dos ditos Mangas. de articulação serão forçados a ardas.
a -",:alitiel tara o acoplaineuto do eluaveirinho são de movimento
numa das suas extremidades em
reividflicado em I, provido na mia m- compreendendo uni núcleo cilindrico tu- unta mola esuird cirettadando a dita ti - lar-se
Cano do membro similar a gancho mu
_. te o limitada entre dita arreda ledo da calha.
oia° calcai o interior de urna abertura balar, um batente de Range anular alar- rall
tubular (15), que se comunica supe- gado numa extremidade do dito nela) custa, ao. dita enate Moca& do seriormente com um recipiente (11) pro- tubular dlindrico, uma pluralidade de amimo aos ditos flanela uma mola ca- 17. Uni a'rrememador de fardos de
addo /inferior e radialmente de janelas guira semi_pneumatkos montado li am pirai ciremidando o dito tirante e 11- acedo com o ponto 14, caracterizado
K13)t superior e radialmente de orifí- a outra extremidade do dito núcleo d- aliada entre a dita arruda chata e ° pelo fato de que os meios enpatadoree
cios a(10), sendo que, ainda é oprac- iiiiddea tubular, os ditos pneumáticos dito segundo flama e constituindo o de varal %einem braços cruzados e p1aerizado A por possuir internamente. arranjado na dito rade° com um es. dito esquadro namarracgo no dito pra. nos estendidos descendentemente a parapoiada sa.aa a extremidade do tubo paço anular intermediando 83 suas ex. melro braeo e constitaindo o dito tiran- tir da extremidades de cada um dos
) .: 131128 placa (17) pooada de ori- treniidades, o dito espaço anular deli- te a amarração ao dito braço de ina- bracos cruzados.
18. Um arremessado? de fardos, de
11115doí (18), e, ainda, por ser euvolaalo nido por urna arruela terminando nos alvela.
por tua outro recipiente (.12) o calai lados dos pneus, unia manga derlizável 12. Uni arremeasador de fardos, de acõrdo com o ponto 17, caracterizado
• provido superiorraentede janelas (ii.. pai d'to núcleo e eatestaado com a °cardo com o ponto 4. caracterizado pelo fato deque uma barra de conecção
Intercomunicando-se amilosos remida,. ea Pra arraeia. eatra a aniela entestando paio fato de que os ditos meios que é ligada removIvelmente aos fundos de
1(11) e (12) pot intermédio das *Jane .--1 a —aaamidade da dita manga e movem •o dito braço de manivela in- um pino a partir de cada ma dos lira.
çpq cruzados.
las (13).
c" tltiiiuuu um apoio para pneus sand- cluem uma manivela de mão.
• III) eNovas disposições em acopla- ia-a ma . 4 ad dormia e uma capa ex- 13. Uni arremessador de fardos, de 19 Um arremessador de fardo" de
i mentos para tubos de desvio para chu- trema Nave, removivelmente limitando amardo com o ponto 4, caracterizado amardo com o ponto 18, caracterizado
1 aiiiiihoa em chuzeIros". como em 1. os ditos pneus no dito núcleo.,
pelo fatode que são previstos batentes Pelo fato de que a hora de conexão é
6. Um arremessador de fardos, caé pelo fato de que o transporte ulterior por, ser o chuveiro dotado de desvio la- racterizado
peio fato de coinpaeender
das partitulas pulverizadas no • campo teral para o acoplamento do tubo (3) um rolem alimentador
de fricção para
de gatidiedte elevado ocorrer através de do chuveirinho reivindicado em 1. ca- usar em máquinas agricolas
compreenracterizado
por
ser
o
cano
de
salda
propcsato
campo
de
alta
tensão.
um
dendo um núcleo e uma pluralidade de

i
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PATENTES DE INVENÇÃO
1
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código. de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata- o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30ediata
poderão aprteentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
-ame•

equiparada Com uma pluralidade de luxos aol ongo delap ara proporcionarem
a ajustagem do espaçamento dos pinas
estendidos descendentemente dos braços cruzados.
A requerente reivindica de acõrdo
com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados' Unidos da América, em 27 de março de
1961, sob a° 98.538.

outra série, todos os rolos sendo supor- sentamento de velas (3); no centro
da chapa, há um encaixe suporte (4),
tados por uma armação comum.
2 — Uma calandre de acórdo com o vertical, no qual se encaixa e se ajusponto 1, caracterizada em que o últi- ta uma haste vertical (5), em cuja
mo rello de segunda série é também parte superior há um elernento decorativo, como estrela i6)_ ou o4..ro,
um rôlo de propulsão.
3 — Uma calandra de acôrdo com da qual se projetam dois 'ou mais
o ponto 1 ou 2, caracterizada em que braços alongados horizontais (7aur
se dobram em
as duas séries do rolos convergem para cujas extremidades
voltadas para cima, e em cabaixo ao rôlo de acionamento comum pontas
da qual se assenta de maneira oscino fundo das duas séries.
lável,
(8) ou outros eleo
4 -- Uma calandre de acôrdo com menttzcampainhas
produtores
de
sons, análogos;
ponto 1 ou 2, caracteraada em que as ainda no tapo da estrela (6),, há produas séries de rolos convergem para longamento era haste (9), que tenni.
TERMO N. 133.651
cima ao rôlo de acionamento comum na afilada; nesta ponta se ajusta e
no tõpo das séries.
se encaixa segmento tubular (10), esDe 24 de outubro de 1961
5 — Uma calandre como no ponto cilável ria dita haste (9); na parte
3 ou 4, contendo uma outra série de ro- inferior do segmento tubular, há reWillys Motors, Inc. — Estados Unilos, inclinados opostamente r segunda bordo (11), no qual se assenta chados da América.
série ,com o último roto da' segunda sé- pa (12), ou peça com quaisquer perTitulo: eNeero modelo de ferrolho
rie comum à esta série e à outra série. fis desejados, com várias ramificações,
para porta traseira de veículo utilitá6 — Uma calandre como no ponto e na extremidade recurva (13) , de
rio. — Patente de Modelo de Utilidaramificação, se ajustam chapi.
5,
caracterizada em que o neto comum cada (14),
de.
em feitios diversos, como
à segunda e a outra série é também via nhas
Pontos característicos
em formato de anjos e outros, mim
ne/o acionamento.
dos lados destas tem dependurado
1 — Nôvo modelo de ferrolho para
7 — Uma calandre como' no ponto segmento maciço metálico (15), osciporta traseira de veículo utilitário, do
5 ou 6, caracterizada em que o último lente, opcionalmente tangentes e nas
tipo que compreende u'a maçaneta ceanelo da outra série e também una velo campainhas (8) ou outros elementos
i tral atuante sôbre ferrolhos que coopede acionamento.
sonoros; no topo do segmento tufERMO N. 134.355
ram com batentes previstos de um e
8 — Uma calandre de aciledo ccm bular Ufa há zona de menor diâmeoutro lado da carroceria do veículo,
De 22 de novembro de 1961
qualquer um dos pontos de 1 a 7, ca- tro, recavada (16), e nesta se assenta,
caracterizado pelo fato de que cada
racterizada e mque a armação carrega de modo a ter rotação livre, urna héum dos tirantes convencionais de atua- Requerente: Indústrias Reunidas Max os mancais para pelo menos um cilin- lice (17) com várias pás; na aberção dos ferrolhos coopera, por meio Wolfson S.A. — Estado da Guana- dro de desecagem disposto perto do pri- tura superior do dito segmento
de uma extremidade em gancho, cem bara.
meiro nela da primeira série de rolos. bular (10), se ajusta, por encaixtra,
um olhai de uni segundo tirante cuja Titulo: Suporte Extensível para apa- 9 — Uma calandre como no ponto uma chapa na forma de figura deoutra ponta se atarracna num ferrolho relhos de ar condicionado — Modelo 8, contendo um rói () intermediário para corativa, no feitio de anjo (18)' ou
outro.
cilíndrico de extremidade operante de Utilidade.
fazer contato com o primeiro rõlo da
chanfrada ou baleada que trabalha sem
1') Suporte extensível para apa- primeira série e o adjacente cilindro da 4Y) "Original disposição em Consuscetibilidade de rotação e contra a relhos de ar condicionado, caracteriza- desacagem.
junto sonoro", acorde com os pontos
ação de tia mola, dentro de um estojo do por se consubstanciar numa armação 10 — Uma calandre para papel e precedentes e tudo conforme substalia
fato de que o batente de cada ferrolho metálica ou não, provida de meios que material da folha similar substancial- Malmente descrito, reivindicado e
pelos desenhos anexos.
preso à carroceria fixa do veículo possibilitem sua fixação à caixa de um
como aqui descrito com referên-e é um elemento em forma de pino, condicionador de ar, é dotada de duas mente
cia as figuras 1 a 3: figura 4; figura
Ta:R1n10 N.9 134.380
provido de uma depressão lateral na abas laterais, extensiveis, por desliza- 5:
figura 6; ou figura 7 dos desenhos
qual se pode encaixar a ponta chanfra- mento na referida armaslo, e fixáveis
Data:
23 de novembro de 1961'
da ou boleada do referido ferrolho.
em qualquer posição por meio de dis- anexos.
A requerente reivindica de acôrdo
2 — Nõvo modelo de ferrolho para positivos situados na porço superior da com a Convenção Internacional e o Ar- Paillard S. A. — Suíça.
port atraseira de veiculo utilitário, oe dita armaço.
Título: "Dispositivo de concluç.
á
tigo 21 do Decreto-Lei n 9 7.903, de 27 retilínea
de ura móvel".
acedo com o ponto 1, caracterizado 29 ) — Suporte extensível para apa- de
'1
agõsto de 1945, a prioridade do
pelo fato de que cada um dos referidos rei/ias de ar condicionado, caracteriza- correspondente pedido depositado na
Pontos Característicos
batentes coopera, na posição de fecha- do actirdo com o ponto 1 e ainda pelo Repartição de Patentes da Inglaterra.
11
mento da porta, com uma peça em for- fato de permitir a colocação de um cun- em 9 de dezembro de 1960, sob número
1 — Dispositivo de condução reta.
ma de olhai através de cuja base so- dicionacior de ar, em qualquer vão exislinea de uni móvel, principalmente
bressai elásticarnente, a ponta de cor- tente ,como nraa porta 'ou janela, pela 38.421.
de uni cabeçote traçador para mápressão exercida por duas abas laterespondente ferrolho.
quina de escrever caracterizada por
TÊRMO N.9 134.365
3 — Nôvo modelo de ferrolho para rais extensíveis pertencentes ao suporte,
comportar dois ramos de fio tensos
porta traseira de veiculo cujo utilitário, sôbre as laterais da porta ou janela,
Depositada em: 23 de novembro de fixos e sensivelmente paralelos, apre_
substancialmente, de acôrdo com o que sem necessidade de qualquer outro meio 1961.
sentando o móvel no mínimo dois
foi aqui descrito e ilustrado nos dese- de fixação.
mancais coaxiais nos quais é introeoCe
39 ) — Suporte extensível para apa- Requerentes: Hell ()Bebia Corra- duzido um dos ramos e no mínimo
nhos anexos.'
relhos de ar condicionado, caracteriza- dini e Fidelis Perrone Filho --- São um outro mancai ao qual é introdne
TERMO N. 133.904
zido e outro ramo.
do de acôrdo com o ponto 2 e ainda Paulo.
1.9 ) "Original disposição em con-- 2 — Disp ositivo de conducão reticomo o substancialmente descrito no reDe 3 de novembro de -1961
sonora",jucnartoactiennelznat-rseopuelsoo
fdae
pontode um móvel, de acôrdo ecoe' O
junto
sonora",
lima
latório e ilustrado pelos desenhas que
1, caracterizado eor ser o mano
acompanham.
Requerente: Willys Motors, Inc. —
oo se - cal em que
teiardoar esm
as elenapo
substnelnotradom
tu
está introduzido um ramo
Estado Unidos da América.
mento tubular
vgez de fio ligado ao móvel com utn grau
Titulo: Nevo modelo de carroceria
TERMO N. 134.341
apoiado em haste vertical, e em que de liberdade, em relação aos dois
para veiculo utilitário -c Modelo de
o movimento rotativo de dit ahélice reancais nos quais está introduzida.°
De
23
de
novembro
de
1961
é
proporcionada por fonte de calor, outro ramo, de maneira a permitir
Utilidade.
pelo principio da convecção do ar. o fun cionamento do disrositivo ino
1 -- Nôvo modelo de carroceria para
ceRequerente: Millspaugh Limited — 2.9 ) "Original disposição em con- ai em que os dois ramos apreeentam
veículo utilitário, de preferencia, do Inglaterra.
junto
sonoro".
acorde
com
o
item
1.9,
um
defeito
de
paralelismo.
tipo de duas portas, caracterizado pelo Titulo: Aperfeiçoamentos em ou re- caracteriza-se por a fonte de calor
e
fato de compreender uma capota de ferentes à calandras para papel e ou- poder
3 — Dis p asitivo de condução retiser velas ou outros.
lona ou meterial flexível , semelhante, tro similar material de Folha.
) "Original chsposicáo em con- línea de uni móvel, de acbrdo com
3.9
de natureza, eventualmente, removível, . 1 — Unia calandre para pc,pél e ma- junto sonoro" acorde com os itens a ponto 1, cara-'erindo por ser. O
que sobe, suavem s nte, do parabrisa até terial de folha similar, compreendendo anten1 óres, e em que dito coniunto fio de corda de piano.
uni ponto um pouco atrás do asssento duas séries de rolnç onortnmerte
co . i-ri7a-se por contituir-se duma 4 Dispositio de conducãci retje
de um móvel, de acórdo com ./3
do motorista e que se mantem, a se- nados, com um reeo de propulsão co- br , e cm forma de chapa G). na qual plinea
onto 1, caracteriee rio por sertn õs
guir, substancialmente ,plana até a par- mum na interseção de uma série com a tem vários prendedores (2) para asmancais de pedra dura rintética.
te traseira do veículo; e Pelo fato de
que a parte traseira da referida capota
é constituida por uma superfície, substancialmente plana que se inclina, da
frente para trás, da parte superior até
o chassis do veiculo.
2 — nevo modelo de carroceria para
veiculo utilitário, de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de compreender, na parte traseira da capota,
uma janela retangular prevista numa
aba de material enrolável para cima e
para dentro: e dos lados, cortinas relativamente fixas t-azeiras e cortinas
dianteiras do tipo de enrolar, á altura
do assento do motorista.
3 — Nôvo modelo de carroceria
para veículo utilitário, de acôrdo com
OS Pontos 1 e 2, caracterizado pelo
fato de que o pneumático sobressalente
se prende aolado direito da carroceria
do veículo, por trás da roda traseira:
e pelo fato de que os estribos de acesso
ao veiculo são de forma, substancialmente, de acõrdo com o que foi aqui
descrito e ilustrado nos desenhos anexo.
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Pualienlio feita de atiOrdo com o art. 38 do Código de Propriedade Industriai:
o de que trata o armará artigo, ciuneço.ra a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
de.
podado apresentar á
s ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgareis prejudicados.
A requerente reivindica da &cardo
cola a Convenção Internacional e o
ga do Etecreto-/ei n.9 7.903, de
de agasto de 1945, a prioridade do
Qpresporldente Pulado depositado na
aruçao de Patentes da Salta, em
9 dezembro de 1980, sob o número
8.482.

dos correspondentes pedidos deposil
lados; na Repartição de Patentes da
Inglaterra, em 24 de novembro de
1960 e 8 de julho de 1981, sob os números 40.402 e 24.518, respectivamente.

polia receptora de rotação, por cor- 2 — Aparelho de acórdo can a rei.
reia, proveniente de uma polia • mo- vindicação 1, caracterizado pelo fato
tora, montada na extremidade do de estar provido de um órgão de coeixo de um redutor de velocidade, mando para produzir- automaticaconjugado a um motor ou equivalen- mente, logo que acionado, o deslocate, e todo o conjunto estando mon- mento de um braço com ventosa patado seibre uma bancada ou mesa.
ra extrair um saco de um depósito
TERMO N.9 134.38e
3 — Processo e dispositivo para de sacos pela ação do vácuo na venWIllb
•
fabricação de botem, pedras para jo- tosa e transportar o saco até a parta
Data: 24-11-61
- TIMa$40 at9 134.384
gos e outros, como reivindicado até 2, superior do "gabarit" e depositá-lo
o processo, por com. neste meidante a supressão automáData: 23 de novembro de 1981
Modirlo de utilidade: "Dispositivo caracterizado,
inictaltnente a operação do tica do vácuo na ventosa.
de ligação com fechamento hermé- preender
do molde, o que é feito 3 — Aparelho de acórdo com a
• E. 13, & A. Robinson (Noldings) tico &a duas secções de uma emen- enchimento
primeiramente fechando-se a tornei- reivindicação 2, caracterizado pelo fada de retenção para caos a óleo flui- ra
United — Inglaterra.
do condutor de resinas enchendo- to de o referido braço com ventosa
Titulo: "Recipientes feitos de ma- do".
Pirelli /Meiga per Aaloat, eetabe- se o recipiente depósito com o ma- estar ligado á citada fonte de vácuo
terial çle Malta coberta".
terial prèviamente preparado, após o e montado giratório em tõrno da sua
'recida em Milão, Itália.
que, com o auxílio da bomba de vá- extremidade oposta à ventosa; um
Pontos Característicos
cuo, faz-se o vácuo no interior do acionamento de curta duração do reReivindicações(
molde, e em seguida abrindo-se a ferido órgãos de comando produz o
1 --: Recipiente caracterizada por
mesma torneira do condutor de re- movimento giratório do aludido bracom
fechaDiapositivo
de
ligação
compreender uma parte externa forsina, com o consequente enchimento ço para o depósito dc sacos e Mine
mento
hermético
das
duas
secções
de
mada de uma parte lisa de material
de tardas as cavidades do molde com a sua comunicação com a citada fonde Mitra coberta e uma parte inter- uma emenda de retenção para cabal a resina e essência de rérola.
te de vácuo de maneira a que a venóleo
fluído
do
tipo
descrito
na
Parna, tendo a parte entorna da parte à
4 — Processo e dispositivo para fa- tosa possa extrair uru saco do relisa um painel da base com dois pai. tente italiana n.9 538.349 da mesma bricação
de botões, pedras para jo- ferido depósito enquanto que o dito
néis de paredes laterais °poetas dali Requerente, caracterizado pelo fato gos e outros,
como reivindicado até 3, braço seguidamente torna a cair, por
estendidas, cada painel de parede la- de que as duas partes da caixa do caracterizado
pelo fato de o dito primindo a sua comunicação com a
teral tendo um painel lateral de cada emenda são assimétricas e a vedação molde, com a resina
ainda em estado gravidade, na sua posição inicial, sulado, os painéis laterais formando é obtida por meio de guarnições in- viscoso preenchendo-o
integralmente, fonte de vácuo de maneira que o sajuntamente duas outras paredes la- terpostas entre a flange e a salgai- ser colocado no conjunto
centrifuga.. co ca:a no "gabarit" colocado nesse
terais opostas da parte externa, for- eia da luva, tal saliência estando dor descrito cru 2, aplicado
dane os momento por debaixo da referida venrando a parte interna pelo menos o colocada na proximidade de uma ex- excêntricos do mesmo, cujo movimentosa.
painel do fundo e as ditas outras pa- tremidade da própria luva.
A requerente reivindica a priori- to rotativo imprime centrifugação ho- 4 — Aparelho de acórdo com a
redes laterais opostas.
para a resina e essência de reivindicação 1, 2 ou 3 caracterizado
2 — Decipiente conforme o ponto dade de igual pedido depositado na rizontal
artão de Patentes da /titila, sob pérola, dando-lhes uma dispersão uni- pelo fato de o "gabara" estar proviR-apar
I, caracterizado em que os painéis
e após a total pohraeriaação do de um fundo escatnotável, de meios
...onerais adjacentes se juntam para for- n.9 2e10 (verbale), aos 4 de fevereiro farine;
da resina, o wolde sendo retirado da para abrir automaticamente éste funmar as outras duas paredes laterais de 1981.
máquina, e d-Me sendo destacados os do logo que o "gabarit" é deslocado
opostas.
, discos ou outros objetos fa- para além do dispositivo da operação
TaRai.0 Na 114.398
3 — Recipiente conforme o ponto
bricados.
de fecho hermético, para assegurar a
1, caracterizado em que os painéis laData: 24 de novembro de 1.451.
6 -- Processo e dispositivo para Ia- evacuação automática do saco cheio
terais adjacentes se sobrepõem para
suprimido no
formar as outras duas paredes la- "Processo e dispositivo para fabri- bricaçao de botões, pedras para jogos tendo já o vácuo sido
terais opostas.
cação de botões, pedras pua jogos e outros, como reivindicado até 4, "gabarit" e meios . para fechar nosubstanoialmente . como descrito e vamente o referido fundo quando o
4 — Recipiente conforme qualquer e outros".
a gabarit" é levado novamente à sua
dos pontos de 1 a 4, caracterizado Alberto Aliberta residente na ol- ilustrado nos desenhos anexos.
posição de partida.
em que as duas partes são unidas dada de São Paulo.
5 — Aparelho de acardo com a reiTtRUO N.9 134.4118
por colagem a quente após a parte
vindicação 4, caracterizado pelo fato
externa ter sido colocada em tórno
Pontos Caracteristtem
Data: 24 de novembro de DM
de o fundo do "gabarit" estar reunida parte interna.
5 — •Recipiente conforme qualquer 1 — Processo e dispositivo para fa- Nome do requerente: Marius Bergh- do a &te por meio de uma ligação
corrediça por fricção, estando previsdos pontos anteriores, caracterizado bricação de botões, pedras para jogos gracht — Bélgica.
em que a parte interna é um saco e outros, com resina poliester ou nm- "Aparelho semi-automáiloo para tos meios para sustar o referido atade material que pode ser fechado a terial similar, acrescido de essência acondicionar substâncias Medas ott li- do quando o u gabarit" é deslocado
lá do local em que se opera o
quente.
de pérola, natural ou artificial, ca- quidas em sacos ou pacotes berma- para
•
fecho hermético do saco.
racterizado,
o
dispositivo,
por
comticamente
fecháveis".
6 — Processo de formação de um
— Aparelho de acbrdo com qualrecipiente de uma parte lisa, externa, preender inicialmente um molde forquer das reivindicações precedentes
mado
em
duas
secções
justapostas,
Reivindicac6es
de material de fólha, coberto,. e uma
caracterizada pelo fato de o fecho
parte interna, conforme o ponto 1, ambas providas, nas faces diretamenhermético do saco se produzir autote
em
contato,
de
uma
pluralidade
1 — Aparelho semi-automático pa- maticamente, logo que o a gabarit" é
caracterizado por compreender a monde.
alojamentos
concordantes
ou
estagem da parte externa dobrando-a tampos, com configuração do objeto na o acondicionamento de substân- levado a uma posição determinada,
em tarno de unia matriz na qual a
cias sólidas ou liquidas em sacos ou pelo comando de um contacto acioParte interna foi prèviamente aplica- a ser fabricado, os alojamentos da pacotes hertnèticamente fecháveis, ca- nado por um batente previsto no
secção
inferior
e/ou
superior
sendo
aNigr da e unindo as duas partes por melo comunicantes entre si por ligações racterizado pelo fato de o aparelho a gabant". de maneira a fazer atuar
de calor e pressão.
ser composto por um "chariot" mó- sóbre o &too os órgãos da operação
7 — Processo de formação de um capilares; e na secção superior do vel ao longo de uma via de condução de fecho hermético durante o tempo
molde
sendo
previstos
dois
orifícios,
recipiente de uma parte externa, li- sendo uni superior de carga, ao qual e suportando um "gaberit" destinado desejado para assegurar o fecho hersa de material de falha, coberto, e
a receber tuia saco e apresentando mético do mesmo.
um saco de material que pôde ser é aplicado um condutor de resina, paredes duplas, perfuradas interior- 7 — Aparelho de acerdo com qualproveniente
de
um
reservatório-defechado a calor, conforme o ponto 3,
mente e em ligação com uma fonte quer das reivindicações precedentes
caracterizado por compreender a apli- pósito, e equipado com torneira, e o de vácuo para abrir o saco sob a caracterizado pelo fato de as válvuoutro
lateral,
onde
é
aplicada
uma
caço do saco a lima matriz, mon' tubulação condutora, proveniente de ação deste vácuo, meios para intro- las capazes de Cabrar a extremidade
ta,arn da parte externa dobrando o num
una saco neste "gabarit", um aberta do saco estarem articuladas
de vácuo e também equi- duzir
saro na matriz, fechando a quente padabomba
manipulo solidário com o referido na extremidade superior do "gabarit,"
com
torneira
Cu! segurança.
e contendo urn órgão de Para fora do qual o saco sai em certa
05 paliteis laterais para formar as
2 — Processo e dispositivo para fa- "gabarit"
ra:4 parede.' laterais opostas e, si- bricação
comando do vácuo que age no "ga- medida, sendo aquelas válvulas aciode
botões,
pedras
para
joriatiraur.amente, fechar' a quente as gas e cutros, como reivindicado em 1, bara", meios para introduzir a subs- nadas pelo contando de urna alavanca
datas aartes tinidas.
desejada no saco após a sua prevista Obre o "gabara".
•
caracterizado pelo fato de o molde tancia
8 . Recipiente sulatancialmente
8 — Aparelho de Betado com a reie ito em 1 ser aplicado a uru con- abertura, um dispositivo para fecho
conforme descrito cum referência aze» desc
hermético do saco cheio, dispositivo vindicação 7, caracterizado pelo fato
junto
centrifugador
horizontal,
com• deeenhos anexos.
por ci.r:.s ou mais excêntricos para o qual éste saoe é encaminha- de a alavanca estar disposta za, in.A requerente reivindica de acõrdo posto
mediante um determinado deslo- terior de um manipulo previsto no
'horizontais.
montados paratariamente do
crai a Ccnvenção Internacional.,•
e oI
camento ao longo da referida via e "gabara", contendo éste manipulo
extremidade
de
curta;
eixos
vertimeios para evacuar finalmente o sa- igualmente o órgão de comando do
n. . .
art.d 21a do Decreto-1-1
prioridades t ares, cada um sendo provido de unia co do retido "aabarit",
vácuo que atua no "gabarit",
e gósto de 1915, as .
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Publicaçao feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
a 29 Da data da, publicação de que trata o presente artigo, começara a correr a prazo para. o deferimento< da pedido, durante 30 dl=
;iodara° apresentar suas oposições ao , Departamento, Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

— Aparelho de adiado com qualluar das reivindicaç,ões precedentes
saracterizado pela fato de a "gabarit"
;er montado. giratório sabre o referido
"chariot" de forma a poder fazê-lo
irar de aproximadamente 90 peroendicularmente ao plano de deslo:ação do referido "charlai'', estando o
arabarit" em comurticaaão corri- a fona de vácuo por meio de um tuba
aexivel.
10 — Aparelho de acõrdo com qualquer das reivindicações precedentes
caracterizado pela fato de, ao chegar
a posição prevista para o fecho do
saco, o "gabarit" acionar o microcontacto de dm mecanismo de relógio de contacto que produz- o 'fecho
das maxilas do dispcsitivo de fecho
herrratico durante uni período regalável para assegurar o fecho do saco.
11 — Aparelho de acórdo com a
reivindicação 10, caracterizado pelo
fato de o dispositivo de fecho hera
mético empreender maxilas articuladas que são inter-ligadas por uma
barra reunida ao órgão móvel de um
cilindra de depressão o qual é posto
em ligação com a fonte de vácuo sob
o comando do referido microcantacto.
O requerente reivindica a prioridade de idêntica pedido depositado na
Repartição de Patentes francesa em
24 de novembro de 1960, sob número 844.937.

corpo do invólucro, caracterizado por po principal com duas bocas, uma dlit
TERMO N° 134.474
o corpo do. invólucro acima referido admissão eouta de desca rw de aciira,
De 27 de novembro de 1961
ser provido da. perfurações, Particu- do com o ponto 1, caracterizado peta<
•
lares ao longo das arestas extremas. fato de ser provido através da valvirsa
Requerente: Marina Berghgracht
7. Molde para caixa de acórdo com la de admissão um canal que serva,
Belgica..
Processo e aparelho para o- condi- a reivindicação- 6, para uso no pro- de guia a haste da válvula de Ncionamento de materiais liquides, pas- cessa da reivind icação . 2, era que o inando e estabelece comunicação da
tosos, sólidos e mais particularmente cartão. compreende apenas duas pa.ti- sua sede cora a. camara de comprespulverosos, em caixas preparadas com lhas para fecho nos dois lados opos- são no interior da referido embolo.
tos do corpo do invalucre.
um. revestimento impermeável.
3. Uma válvula automática de dee=
8. Molde para daixa, de acôrdo com, carga, incluindo uma carcassa ou cora
Reivindicações
a. reivindicação 7, era eme o referida
com. duas bocas, uma cit.
1. Processa para acondicionamento molde é cortado na, extremidade de po principal
e outra de descarga de acillaa
da liquides, substancias pastosos ou pela menos um dos dois outros lados admissão
do com os pontos 1 e 2 caracterizadf
sólidas,. especialmente pulverulentas, opostos do corpo cio inaóluero.
por um cilindro de couro com um
caixas paralelipipédicas formadas a
9.. Molde pára, caixa de acóxdo cora
ou flange ém uma das exremipartir de um ifivalucro -tubular do- a reivindicação 6, em que o referido aba
dadas e a borda oposta de menos esbrando e achatado e provido de li- molde compreende peio menos numa pessura
chanfradas, estando dito
nhas de dilatação compressão e pati- das extremidades do corpo do invo- cilindroou
a tampa da caixa ou
lhas para fechar as suas extremida- lucro dois pares de patilhas opostas corpo da entre
válvula e o embolo alojada
des, contendo o referido irraálucro sendo as patilhas de um dêstes pares sob a mesma.
uma camisa tubular feita de material providas de Perfurações nas Porções
tf
hermética, aberto em ambas as extra- correspondentes a estas zonas SensiTERMO N° 134.498
cidades ou do tipo fole com uma ex- velmente triangulares da camisa.
tremidade soldada, caracterizado pelo
De 29 da novembro de 1961
10: Aparelho para lava, a cabo o
fato da, quando da abertura do en- processo de aceado com qualquer reiRequerente:
Ricardo Brauex 11}110,
volucro e da camisa, a referida ca- vindicação 1 a 5. caracterizado por
misa é aplicada contra a referido in- que compreende um gabari ôco ligado — Estado da Guanabara.
Titulo: Aperfeiçoamentos em caixas
vólucro pela ação de unia depressa() a uma, fonte vacuo, tendo êste gabari
sanitárias de descarga d'água, corai,
atuando exteriormente ao invólucro uma parede interior perfurada con- válvula
e através de perfurações nele exis- tra a qual as paredes do involucro. pressão. automática para baixa e alta
tentes, mais particularmente nas ex- préviamente aberto são aplicadas,
I. Aperfeiçoamentos em caixas satrai-ilida/ias do corpo do, invólucro e , sendo o referido gabari 'provido pelo
com. vista a, selagem da camisa faz- I menos numa das suas extremidades nitárias de descarga d'água,. com válse uma depressão para atuar em 2 .de- bocas articuladas de função sensi- vula. automática, para baixa e alta
zonas sensivelmente triangulares da velmente triangulares nas arestas cr.a pressão integrada por uma caixa subscamisa, que estão no prolongamento dois lados opostos do. gabara para as- tancialmenta para lelepipéclica com as'
Imediato dos dois lados opostos do pirar e- conduzir ao menos correspon- paredes do fundo oblíquas, convergencorpo do invólucro, de forma a des- dentes da cais-lisa, para o axterior de tes para um cano de descarga central
locar estas zonas' para o exterior e maneira a achatar a extremo da . ca- e caracterizados, por ser ajustado . RO
aplanar o extremo da camisa que é misa, dispositivos para a selagem. des- bocal do dito cano, dentro da referida
TERMO N9 134.441.
então selado nesta posição.
te extlemo. achatado, o dispositivo caixa. uma cesta, de arame . ou gaiola
a. Processo de acôrdo com a reivin- para. depois dobrar a extremidade se- cilindrica fechada na parte superior
De 24 de novembro de 1961 .
dicação I. em que os lados do refe- lada da camisa e as patilhas de fe- por um copo invertido com uma pequena válvula no t5po, gaiola de borrido invólucro correspondentes às re- cho do involucro.
Requerente Luiz Pires Corrêa.
ôca à guisa de válvula, tendo
11. aparelho conforme a reivindi- racha
Estado da Guanabara — Titulo: Novo feridas zonas sensivelmente triangusede num aro de menor diametra
modêlo de porta-minas — leadallo de ' lares não são providos de- partilhas cação 10, caracterizado por compre- sua
para fecho e estas zonas de camisa, ender um deposito contendo moldes solidário a boca que dá encaixe ao rea.
Utilidade.
são acionadas diretamente por uma dobrados, sendo este depósito provi- ferida cano de descarga. Doaste, parte<
1. Novo modal° de porta-minas. depressão.
do d'uma janela, de saida menos larga um cano (ladrão) que vai até quase:
caracterizado pelo fato do avanço ou
3_ Processo conforme reivindicado que cada uma das caixas dobradas a parede superior da caixa.
Na parte superior do copo invertido
recolhimento do grafite ser coman- 1, no qual os lados do referido cavo- mas com, a largura de um dos lados
dado externamente mediante o avanço lucro correspondente às referidas zo- da caixa, uma bôca de sução para anta presa urna vareta ou haste que.
ou recuo de uma projeção salinete a I nas sensivelmente triangulares são extraa,âo das caixas uma a uma do transpõe a tampa superior da caixa C
superfície do corpo do dito porta-mi- proviaos de patilhas de fecho que são depósito através dessa janela, abrin- recebe na extremidade um botão ' de
.
nas, projecão esta, que intimamente dobrados para o exterior antes da do-se assim. automaticamente, e dis- comando.
2. Aperfeiçoamentos em caixas sase une a, um elemento tubular. situa- ação direta nestas zonas da camisa. positivos para- deslocar a referida
do no interior do porta-minas, e ao
4. Processo conforme a reivindica- • a de sução e depositar no, gabara' nitárias de descarga d'água, com válqual será, fixado o grafite.
ção 1 era que os lados do referido en- a caixa aberta que a baca de sucção vula automática, para baixa e alta
pressão , da acardo com a ponto- 1, ca- '
2. Novo modêla de porta-minas Ca- volucro correspondentes às referidas transporta.
racterizado
pela faio de ser a caixa
zonas
sensivelmente
triangulares
sãoa
rei11.
Aparelha
de
acarido
sam
racterizado de aciirdo com o ponto 1,
descarga complatada por uma vále ainda pelo fato da projeção que co- providos de patilhas de fecho- com , andicaraa 10, no qual o gabarm é mon- de
vula
automática
compreendendo una
manda o avanço ou remia do grafite perfurações nas partes corresponden- tado de tal maneira que pode ser corpo cilíndrico &ar, com um orifício.
tes
a
estas
zonas
da
camisa,
e
estas
t
colocado
numa
,posição
obliqua.
deslizar ao longo de um rasgo efetuazonas são acionadas por depressões I O- requerente teivindica a priorida- lateral de descarga, recebendo dita
do no arpo do porta-minas.
através das referidas perfurações.
de do idêntico pedido . depositado na. corpo, de um lado urna. lincha de co-.
3. Nomo modêlo de porta-minas ca5. Processo de acarda com , qual- IRepartição de Patentes francesa era nexãa com urna larga abertura_ rol-o
<oleada e um canal mais estreito
caracterizado de ser/rd° com o ponto 2; °per dos reivindicações, precedentes, 26-11-60, sob n 9 845.278.
:que. se prolonga pelo bico. interno dar a
e ainda pelo, fato de se constituir; es- em que o fecho da caixa é efetuado
;referida,
conexão, e do. Outra lado- uma
sencialmente, de um corpo sensivel- por dobrag,em de uma patilha paralela
TERMO N9 134.497 - • : tampa roscruearia com una furo . cônico.
mente semelhante à uma lapia co- sôbre a junta de selagem. da damisa,
De 28 de novembro de 1961.
na centro, revestida internamente por a
mum, dele deferindo por ser dotado dobrando simultaneamente o extremo
:uma junta da borracha, ai recebendo . a 'Uf
de um rasgo longitudinal na quase da camisa, depois dobrando as partes
Requerente: Ricardo. Braumer
.uma pequena válvula cuja haste se.
Estado da Guanabara.
totalidade de seu comprimento nesse da camisa oue se projetam lateral- lho
Titulo:- Uma válvula automática de projeta para fora e é envolvida, por
rasgo, desasa a projeção- de um ele- mente, simultaneamente com. as duas
urna mola espiral mie faa . baten te na. ri
mento tubular interna colocado- no patilhas que podam ser providas nos descarga.
I. Uma, válvula: automática de dna-- referida tampa. rasqueda Por fora
srificio cent-aI do corpo do porta-mi- lados correspondentes , do envolucro e
nas, ao qual será fixado o grafite de- dobrando finalmente R segui-uda pa- carga. incluindo: uma carcassa OU. cor- um pequeno aliei algo distanci ado. •
sejado, de qualquer espessura: um ta/ui paralela a, iiint o da da oeloaem. po, principal rem duas bdcas; unta Na extremidade da hasteda válvula
é., enroscado.. mora bela e no- seio, nesmel cónico colocado na extremidade fiando-a nessa. posiaão . por exemplo. .de admissão a outra de descarga, ca- sela um coritraptse. No Isn ,,lor do
racterizada. por uma válvula de a.dio corpo do porta-minas, dermitirá por colarem.
g. Molde nora caixa para ser usado -missa. ligada a um, embola motriz/ e corpo cilíndrico acima, retar l do fias'C)
'ixar -o grafite na TICSieãO desejadas
qualquer das atravessada pela haste de turra vala saia um. erol,o!n revestido por I r", +"rif iujo avaussa do recaio será prannrcio- num Processo, conforme
pão
de
um
lado
e
por
ões,
eue
comum
.iteaarear
vindicae
aula de comanda cujo prato tem sima couro do outro lado,. aliando n 'eia/fula pela pro j açao ex terna descrita. precadontes re i
p reenda um invólucro imbuisr dobrana própria válvula, de admsir
dos nrasa oor rarr naraftso vaa-an
4. Nova mociala de no- ta-m inea r,'- e0 f"—.3 ":. itrylc) c"):),("Tf, ("0 n)r',RM serlr
ao passo csie a extremidade . oposta , sentido Ionzitstrartal nua se!ararterido rie areado com o meto e ',afil hes raia
Prirmmica
,
botão
de
comando,
em
um
onesserian
com uru- estreito. aondaiin aaa
n
r e ainda mann o 'stiastanrialmeate
naoti•f)."1MRc
a. Vaia valvala automática de- des.- tata para danara cio
canal previsto na
/escrito co relatório p i lustrado poros
aami rs tabato r feita de material caiga, incluindo urna carcassa. ou corbuch& de conexão.
lesenhos que o acompanhara.
hermétiro saliente das eia :ei a —
•n•n•nn••n•••
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industriai:
20 Da data da publicação de que gata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedida, durante atedias
poderia apresentar suas oposto:1m ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO 149 134.516
• Em 29 de novembro de 1961
Requerente: Athanasios Geo:aios
Voamos e Constantin Qcorge — São
Paulo.
-MN
Titulo: Maquina para a obtenção
4urtomatica de aduelas para barris. .
19 "Máquina para a obtenção automística de aduelas para barris". caracterizada pelo fato de ser provida
na parte superior e junto a urna das
extremidades de guias ajustáveis á
largura da madeira, através de volante, sendo a madeira encaminhada a
UM rotor, acionado por corrente passante por roda dentada, movida por
errante, ligada a redutor associado a
motor, sendo que molas de aperto das
aduelas e molas amortecedores, mantém as aduelas em posição para serem trabalhadas pelas facas inclinadas, dispostas em suportes cOntcos.
que operam em ambos os lados na
madeira, formando os lados inclinados da mesma, suportes esses acionados em sentidos opostos por correia
movimentada por motor, estando previsto esticador para a referida correia.
situando-on anás as facas giratórias
outro cilindro, aue encaminha tis
aduelas 'sara guies de salda.
29 "Mattina para a obtenção automática da afilad as nara barris". emir>, forme reivindicai-lio anterior, tudo
substand .im ente como descrito no relatório e anet-edn nos eesenhos anoaos ao presente memorlal.
TERMO N9 134.538
Em 29 de novembro de 1961
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na circundando o dito recipiente interno e déle inter-espaçado para proporcionar am eseaço isolante e uma
barreira de vapor, a dita carcaça sendo construida de um material de
construa() suscetivel de se tomar
frangtvel e .de perder sua luttlidade a
temperatura do material armazenado;
um dispositivo de seaurança para orevinil- a acumu lara° de nutlquer líquido armazenado no espaço Isolante
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TERMO N, 134.520
Data: 29 de novembro de 1961

ção e remoção automática das 16.
lhas, em que a aduçãp e a descarga

das fólhas a serem impressas ocorre
por meio de pinças que giram aos
estágios de cada vez sóbre 909 era
paralelo ao plano do tímpano e oscilando conjuntamente com éste, caracterizado por meios de comando
comutáveis capazes de mudar o sen.
tido do movimento das guias de mata
cai' em relação á gula lateral, ou o
sentido do movimento da guta lateral em selarão às guias de marcar,
para ema ajustagem seletiva da fite
lha aduzida a partir da esquerda para a direita ou a partir da direita
para a esquerda antes da impressão.
2 — Dispositivo de acarda com o
ponto I, caracterizado por incluir um
ressalto de comando provido de um
pino indicador, para a mudança do
sentido do movimento lateral das
guias de marcar.
3 — Dispositivo de aceirde com o
ponto 1, caracterizado por estarem
duas guias de marcar seguras sabre
um trilho de guia disposto em suportes conectados por parafusos a IrM
trilho sabre o qual está disposta a
gula lateral.
•
4 — Dispositivo de acórdo com os
pontos 1 a 3, caracterizado pelo fato
de que ao tímpano está segura urna
peça-ressalto capaz de cooperar cena
uns pino de uma das guias de marear,
e de comunicar a ambas as guias de
marear um movimento oposto ao da
gula lateral.
6 — Dispositivo de acordo com os
pontos 1 a 4, com um ou vários dos
mesmos, caracterizado por meios da
comando para a sustensão, a partir
da super? fole do th e -auto, da gula
e de imprimir.
lateral que, na posição
se encontra em. frente ft pinta adutora de fólhas, durante a passagen
desta por cima da superficie do tf
pano.
6 — Dispositivo de aceirdo coa
ponto 5, caracterizado por um trihe.
seguro gide/Pimenta ao timpano. para
montazem da guia lateral ,capaz de
ser suspendido do thnpano, em sincronismo com a oscilarão deste, por
uma al avanca de comando cuia extremidade livre está seguras de maneira móvel à base da máquina.
— Disoositivo de aceirdo com o
ponto 5, caracterizado por um suporte susceptivel de ser seguro ao
trilho vinculado à guta lateral, suporte ésse em que a guia lateral está
disposta osellavelmente, com preendendo essa aula lateral uma alavanca de comando com uma espiga em
contato funcional c= um ressalto
de uma peca retentora, segura ao
trilho de gula das pulas de marrar
e capaz de comunicar, devido ao movimento oposto dos citados dois trilhos, .ã aula lateral um movimento
de susoensáo a partir da ~arreie
do tímpano, em sincronistno com o
movimento deste.
Finalmente. a requerente reivindi-

Reauerente: echnellnressenfabrik
airtier"asollocaatt Heidelberg — Es*tel a da Gaftnahara.
D'enncitivo rara coloca-Ao
an"reta da MNa em freios de adn- ca de acórdo com a Convenção Inter^ g o e remoção autcreeitica das fa- nacional e o Código da Propriedade
lhas.
Tndustrial em viger, a prioridade do
Pontos Característicos

eorreenordente pedido depositado na
Ranartiello de Patentes da alema.
1
nIrríosItivo para colocação riba, sob o ti.9 t3ch 30.090 Vnbiled
correta da tAlha em Prelos de adu. de 4 de acatito de 1961.
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o defeenuntv do podido, durante 30 dlea
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados,
ra, cracterizada por ser substancialmente como até aqui descrita e mostrada nos desenhos anexos.
Union Carbide Corporation — Es- Reivindica-se, de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do
tados Unidos da América.
Titulo: Tampão para recipientes Código da Propriedade Industrial, 'a
de armazenagem _a baixa tempera- prioridade do pedido correspondente
depositado na Repartição de Patentura.
tes dos Estados Unidos da América,
Pontos Característicos
em 5 de dezembro de 1960 sob número 73.598.
1 — Uma tampa para uma vasilhe
de armazenagem a baixa temperatura, caracterizada por compreender
TÊRMO 1\19 134.655
uni tampão tico com paredes superior e inferior com aberturas o qual
está 'internamente subdividido por
De 4 de dezembro de 1961
urra pluralidade de chapas transversais espaçadas longitudinalmente caUm ntivo tipo de termostãto Utilizáda uma estendendo-se parcialmente vel em carregadores rápidos de acumuatravés do interior do mesmo ou ladores de energia elétrica.
tendo uma passagem de acesso ao
Estamesmo, e uma pluralidade de pás Requerente: — Eric Caira.
transversais cada. uma espaçada ad- do de São Paulo.
jacentes a uma chapa e ligadas a um
1 9 ) Um novo tipo de termostáto utieixo rotativo disposto longitudinalmente, cada pá, da mesma forma se lizável em carregadores rápidos de
estendendo parcialmente através do acumuladores de energia elétrica, carac1-"ter1or do dito tampão ou tendo terizado por ser constituído de: um
uma passagem de acesso ao mesmo, tubo de latão envôlto por uma capa de
pelo que através da rotação do dito chumbo, no interior de cujo tubo constampão as pás podem ser poirciona- ta, na parte interior, vedada, um pequedas de tal forma com respeito às no depósito de resina eepoxy» coloriditas chapas e proverem acesso ao da e mergulhada nela, com sua extreInterior da dita vasilha através das midade inferior, uma coluna que se proaberturas no dito tampão.
longa ate as proximidade da extremida2 — Uma tampa de acôrdo com de superior do tubo e é ali mantida em
o ponto 1, caracterizada porque as posição exial por meio de duas ou mais
chapas engajam a parede interna do arruelas de borracha ou de outro matetampão.
rial adequado: dois terminais platinados
3 — Uma tampa de acôrdo com os ou pontos de ligação dispostos na parte
pontos 1 ou 2, caracterizado porque o superior da coluna e que se acham lieixo está suportado nas paredes su- gados aos cabos elétricos alimentadores
do carregador elétrico e, finalmente,
perior e inferior do tampão.
.
4 — Uma tampa de acôrdo com uma capa de borracha vulcanizada ou
qualquer dos pontos de 1 a 3, carac- semelhante envolvendo o tubo de latão
terizada por que o tampão é feito e sua capa de chumbo.
de material plástico estabilizável ao
29 ) Um nôvo tipo de termostáto uticalor.
lizável em carregadores rápidos de
5 — Unia tampa de acôrdo com acumuladores de enérgia elétrica, acorqualquer dos pontos de 1 a 4, carac- de com o ponto I, substancialmente
terizado porque a parede superior come descrito e representado noa deseaberta do tampão é feita de metal. nhos téCnicos apensos,
— Uma tampa de acôrdo com
•
qualquer dos pontos de 1 a 5, caracterizada porque o eixo é um tubo
de parede fina de um metal de baiTÉRMO N9, 134 .031
xa condutividade térmica.
TERMO N.9 134.566
de 30 de novembro de 1961

7 — Uma tampa de acôrdo com
qualquer dos pontos de 1 a 8, caracterizada porque o eixo está provido
com uma extensão projetando-se para fora suportando um dispositivo
de atuacão para rotação de tal eixo.
8 — Unia tampa de acôrdo com
qualquer dos pontos etc. 1 a 7, caracterizada porque a placa de cobertura
aberta é espaçada acima da parede
aberta superior do tmpeo e entmia
o eixo para rotação com o mesmo
9 -- Uma tampa de acôrdo com
qualquer dos pontos de 1 a 8. caracterizada porque as chapas e pás são
feitas de cobre ou alumínio.
10 — Uma tampa de acôrdo com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizada por ter arranjos de vedação na forma de urna tira ou tiras
alongadas estendendo-se diametral_
mente através do eixo de através do
tampão para a• parede • interna do
mesmo
11 — Uma tampa geara uma vasilha
de armazenagem a baixa temperatu-

De 4 de dezembro de 1961
Requerente: Kalle Aktiengesellschaft
Alemanha).
Titulo: «Processo copiador térmico».

Ponto característico
Processo copiador térmico para a
produção de copias a partir de assuntos
por ação térmica, formadora de imagens, sôbre uma superlicie que com
isto sofre alteração, • caractenzado pelo
tato de se fazerem atual ra.os caloriiicos, formadores de imagens, sôbre ima
superfície que consiste de materiais Gintéticos territo - plástcos ou duro-plásticos
ou de resinas nc.,turais ou resinas naturais modificadas, tornar-se, então,
sive' a imagem térmica latente por meio
de pó ou de uma pasta, corados ou não,
e fixar-se esta imagem, se fôr o caso.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internac:o- I

nal e de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial,
a priondade dos correspondentes pedidos, depositados na 112partição de Patentes da Alemanha, em 10 de dezembro de 1960, 27 de dezembro de 1960,
7 de janeiro de 1961 e 29 de março de
1961, sob os números K 42.365 Vlb/
15k, K 425.512 Vlb/15k, K 42.581
VIb/15k e K 43,334 Vlb/15k, respectivamente,

TÊRMO N. 134.662
De 4 de dezembro de 1961

Requerente: Juvenal Queiroz Vieira
— São Paulo.
Título: Nõvo tipo de reator-estabilizador para lâmpadas fluorescentes.
Modêlo de Util dade.
I — Ndvo tipo de reator-estabilizador para lâmpadas fluorescentes, caracterizado por ter uma resistência de
watagem apropriada e ligada em série
TÉRMO N9 134.660
com o primário do reator. de forma çt.c
De 4 de dezembro de 1961
a voltagem da corrente aplicada fr.3
lâmpadas fluorescentes fica estabiliza,.
Indústrias e Comércio Luiz XV S.A. da em função do ma'or ou menor nú.
— São Paulo,
mero de calorias cedidas por aquela re«Nova Poltrona-camas.
sistência que, então, se torna mais ou
menos condutora da energia elétrica.
Pontos característicos
II — Tudo como descrito e ilustrado
nos desenbos em anexos.
1 -- Nova poltrona-cama caracterizada pôr ter três secções estofadas, a 1°
TÊM° N.9 134.748
no plano horizontal, a ea 39 no plaData: 6 de dezembro de 1961
no vertical, ligeiramente inclinado para
trás e qued evidamente articuladas, no
N. V. Philips'Gloeilampenfabriekert
sentido frontal-descendente, formam,
Holanda.
pela parte superior do assento, do enTitulo: "Aperfeiçoamentos em OU
costo e contra-escosto, uma cama de relativos a magazines para fitas registradoras ou compreendendo tais
solteiro.
2 — Nova poltrona,-cama, como rei- fitas".
Pontos Característicos
vindicado em 1. .caracterizada pôr possuir uma donradiça tipo cantoneira, for1 — Aperfeiçoamentos em ou .remada pôr duas chapas triangulares, ligadas pôr um dos vértices angulares en. lativos a magazines para fitas registre si pôr intermédio de um eixo-arre- tradoras ou compreendendo tais
tas, do tipo que possue uma caixa
bite.
uma obina ou carretel único,
3 — Nova poltrona-cama, como rei- para
tendo a referida caixa uma abertuvindicado até 2, caracterizada 'pôr pos- ra lateral para a salda ou entrada
suir uma ferragem constitu:da de duas da fita, sendo a fita provida de exchapas inter ligadas pôr um eixo, sen- tensões ou . proloneam entes que podo que uma delas posmi uma saliência, dem ser aprisionados por dispositionde prende-se -uma moia espiral, fel- vos de acionamento, caracterizados
pelo fato de abertura lateral da caichada, amortecedora.
4 Nova poltrona-cama como rei- xa ser realizada em forma de canavindicado até 3, caracterizada pôr pos- leta estendendo-se tangencialmente ao •
suir uma cantoneira-trava, metálica, fi- espaço do carretel e destinada e apropriada para guia ras extensões da
xadora do conjunto.
5 — Nova poltrona-cama, como rei- fita, pelo menos uma passagem de
vindicado até 4. substancialmente como parede lateral externa da canaletia
na direção longitudi.
descrito e ilustrado 'nos desenhos ane- prolongando-se
nal até a abertura da canaleta que
•
xos.
emerge para o lado de fora (abertura externa da cana/ata) e pelo ia.,.
tu de uma fôlha de mola ficar diaposta na direção longitudinal da ca. !,
naleta, sendo uma das extremidades
dessa mola fixa no prolongamento !
LEI N. 4.862 • DE 29-11-1965
da parede externa lateral da cana-leta mais afastada da abertura ex.
Altera a legislação do
terna da canleta, enquanto que a
pinto de reaja, adota divernutra extremidade, a extremidade lisas medidas de ordem fiscal
vre, da mola fica localizada nas proe fazendária e dá outras
ximidades da abertura externa da CP.
providências.
Paleta e pelo fato de, a certa distância da extremidade livre dessa mola,
DIVULGAÇÃO N9 954
ser provida na própria mola ou mePREÇO: CrS 200
diante uma configuração adequada
Ia mesma, uma dobra ou extensão
A VENDA:
ou equivalente, que bloqueia substanNa Guanabara-cialmente a canaleta. essa ia-- Le
mola impedindo a estende, ,+inosia
Seção de Vendas: Av, Rodrina extremidade da fita .enn :eua de
gues Alves, 1
penetrar no espaço do ci.;,-e,c1, ao
Agência I: Ministério da Fazenda
.
mesmo tempo segurando a
na canaleta.
Atende-se a pedidos pelo Serviço
2 - Magazine, coo o reivindicade Reembólso Postal
do no ponto 1, e,. &eterizem° Pelo
Em Brasília
tato da mola ser forçada na direção
da parede lateral int=a da eanaleta,
Na sede do D.I.N.
no caminho de seu movimento sendo'
colocado um batente fixo que limitei

r

baptista de Renda
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Publicação feita de acórdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
I 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apreateatar suas opa*** ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem P rejudicados -

IL.

• movimento na direção do força- fato da porção de mola próxima da superfície externa, até destacar-se su- que a água saia do mesmo em u
'bento.
passagem da parede externa da ca- periormente das referidas laminas.
direção diretamente para baixo.
3 — Magazine, como o reivindicado maleta ser mais estreita que a cunha
15. Aperfeiçoamento em um ripa
3 — Dispositio para aplicação de
91.
4£1 ponto 1 ou 2, caracterizado pelo nas proximidades dos recessos.
cápsulas flexíveis em garrafas e con- lho definido no ponto 1 caracterke
fato da dom eiou a parte da mola
gêneres, como reivindicado até 2, pelo lato de que dito meio de contr•
10 — Magazine, como o reivindica, substancialmente como descritos e de seqüência a operação de dito m
que encosta no batente ser formado
do
no
ponto
9,
caracterizado
pelo
fato
3
11 '
introdutor de liquido também dur,
Ror uni corpo, por exemplo de subsIlustrados nos desenhos anexos.
tancia sintética, disposto Obre a do eixo dos roletea, quando as duas
te dita operação de lavagem, com L
faces da cunha são tangenciais aos
dito meio introdutor de liquido ta
mola.
béin sendo uma partede dito me
4 -- Magazine, como o reivindicado roletas, ser disposto por dentro dos
TERMO
Na
134.177
.. ema qualquer dos pontos precedentes, recessos, de modo que fica um espara efetuai a operação de lavag
caracterizado pelo fato de ser pro- paço livre por trás dos roletas.
Em 7 de dezembro de 1981
em uma u
8. Ape feiçoamento
r
vido um mancai de.apoio no mogazi11 — Magazine, como o reivindiquina conjugada de lavar e secar ik•
ne para sustentar a parte da mola cado nos pontos 9 ou 10, caracterizaGeneral Electric Company — flor- racterizado por; um recipiente Ir
que fica livre por trás da abertura do pelo fato dos roletas terem dia- teamericana — Estudos Unidos da
roupas praticamente cilindrico rc
interna em canaleta, sendo o dito metro menor, pelo menos dentro dos América.
14.
.1 . lb
tivo em um eixo horizontal e tez
mancai situado no lado do espaço do recessos.
*Aperfeiçoamento em conjugado uma parede periférica' porosa; m
carretel e em linha com a Parede
acionador para dito recipiente: m
12 — Magazine, como o reivindi- máquina de lavar e secar".
lateral externa da caneleta, tendo a
O que a requerente reivindica como de contrede para dito meio aciona,
parede lateral do magazine um re- cado em qualquer dos pontos 8 a U
atuam& para fazer dito meto acto'
.1 Jus° entre o mancai de apoio e a ou• em qualquer dos pontos prece- nóvo é:
dor girar dito recipiente a uma ve
extremidade, fixa da mola, através de dentes, caracterizado pelo fato da fa1. Aperfeiçoamento em uma nui- cidade relativamente baixa para o
cujo recesso a mula é acessivel pelo ce posterior da extremidade mais quinã conjugada de lavar e secar ca- volvimento
das roupas para se o:
grossa da cunha ser côncava, em
lado externa do magazine.
racterizada por um recipiente de roude lavagem e secagem, e a u.
5 — Magazine, como o reivindica- correspondência forma saliente da pas rotativo em um eixo não vertical rações
velocidade relativamente elevada
do em qualquer doe pontos preceden- dobra da mola.
e tendo uma parede periférica porotes, caracterizado pelo fato da pa- 13 — Magazine para um portador sa; meio acionador para dito recipi- ra a oneraçao de extração contra
•• rede externa da canaleta ser par- de registro em forma de fita, subs- ente; meio dá controle para dito acio- ga; meio para efetuar uma operet
cialmente formada por apenas duas tancialmente estruturado de actirdo nador, atuavel para fazer dito meio de secagem incluindo um clamei
pequenas nervuras ou cortelas, cada cora a descrição aqui feita, cora re- acionador girar dito recipiente a uma aquecedor, dito meio de admissão
água sendo localizado de modo a a
qual na parede superior e inferior da ferência ao desenho anexo .
velocidade relativamente baixa para lhor as roupas colocadas em uma p
canaleta, sendo a largura da mola
revolvimento
das
roupas
durante
as
te relativamente pequena da par=
A requerente reivindica de acardo
•
multo menor 'que a distancia entre
operações de lavagem e secagem e a
unis nervuras, ao passo que, na di- com a Convenção Internacional e o uma velocidade relativamente eleva- do dito recipiente quando ditoar,
reção de sua extremidade livre, a Art. 21 do Decreto-lei n. 9 7903 de 27 da durante a operação de extração plante está estacionário durante
largura da mola diminue gradual- de agõsto de 1945. a prioridade do centrifuga de licitados; melo para efe- troduçke do liquido; e melo de cÁ
trõle seqüência uma operação
correspondente pedido, depositado na
' mente.
-"ele
Repartição de Patentes da Áustria. tuar uma operação de lavagem; meio lavagem, urna operação de extra.,
8 — Magazine, como o reivindica- mi 9 de dezembro de 1950, sob nú- para efetuar uma operação de seca- contrifug a de liquido e uma ope
do em qualquer dos pontos preceden- mero A.9204-80.
gem; meio localizado para introduzir Cão de secagem; dito meio de cont
liquido em dito recipiente de modo a le da seqüência durante dita opera
tes, caracterizado pelo tato de, com
melhor as roupas agarradas a uma çáo do recipiente a unia veloold,
um formato do magazine substancialparte relativamente pequena de ditaR de extração fazendo, primeiro, a ro
mente quadrado, sua parede lateral
TE MO N.a 134.759
parede quando dito recipiente esta relativamente alta durante a qual
constitue ao mesmo tempo uma paData: 7 de dezembro de 19131
parado; e meio de cntrõle de seqüen- roupas se agarram a dita parede.
rede externa da canaleta, sendo a
eia para controlar todos os meios aci- gundo, unia condição estacionaria
parede lateral do maelizine onde terRequerente: Plinto Oludice Lobo ma referidos em unia seqüência de dito recipiente e operação do t
mina a canaleta inclinada.
— São Paulo. operação de lavagem, uma operação meio introdutor de liquido dura
7 — Magazine, como o reivindicaDispositivo para aplicação de extração centrifuga, uma operação dita condição estacionária de mi
1!
do em qualquer dos pontos prece- deTitulo:
cápsulas flexíveis era garrafas e de secagem, dito meio de contrate de que az roupas coladas a dita pequi
dentes, caracterizado pelo fato de,
seqüência durante dita extração fa- parte da parede fiquem auficiat
com o objetivo de permitir o uso de congêneres.
zendo, primeiro, a rota" do recipt- mente molhadas para se soltar
carreteis de !tange tendo um ou mais
Pontos característicos
sente a unia velocidade relativamente terceiro, a rotação do recipiente a
recortes ortogonais estendendo-se des.
(denta durante a qu
al as roupas se locidade de revolvimento das roe
de as bordas do flange até o núcleo
para aplicação de agairam na dita parede. segundo, durante a qual as roupas ue esta-.
do can....1 e tendo lados inclinados, c4osulasDispositiwo
o. •
flexíveis em garrafas e eqn. uma condição estacionaria do dito Te• descoladas batem nas outras roup,
o Itlal'aZitie ser provido de cada lado
do dito meio In- as descolam também, e uarto,
da abertura interna da canaleta de géneros, caracterizado' por compreen- cipiente e a atuaçãoante
dita coa- çao do recipiente novamente a t
u murta de laminas recurvadas, trodutor de liquido dur
Pare% estacionárias ou fixas • de der
e e voltadas dição estacionaria de modo que as velocidade, relativamente elevada.
parede, que fecham. completamente .o dispostas verticalmente
esparo do carretel na Minar, lateral, uma para a outra, lliminas estas roupas coladas sõbre dita parte rela7. Aperfeiçoamento em uma má
servindo a mola como parte da bali- prolongadas inferiormente em tre- tivamente pequena da parede sejam na conjugada de lavar e secar ca,
chos
retilíneos,
a
elas
ortogonale
e
efetivamente
molhadas
para
se
solta»
tação lat eral do espaço do carretel
opostos, fixados extremamente a um rem, terceiro, a'rotecao do recipiente terizada por uni recipiente de rol,
entre estas porções de parede.
rotativa em mu eixo nao-vertic--,
8 — Magazine, como o reivindica- par de placas, estas deslisantes à velocidade de revolviment das rou- tendo uma parede periférica por,
fixas;
e
ainrias
durante
a
qual
as
roupas
Mo
solrizontalmente
em
guias
do em qualquer dos pontos precede cada lado, a placa deslisarite tas pelo batimento das outras tou- meio acionador para dito rende,
dentes, caracterizado pelo fato das da,
legar
e
a
guiade
fixa
correspondente
já soltas e, quarto, rotação de re- meio de contrõle para dito meio
•
extensão ou extensões da fita sei em provida
orelhas
inferiores, sendo
uniu- Pu
cipiente
novamente a uma velocidade nadar atuavel para fazer dito t
formadas por cunha ou cunhas, dis- eadas en i
acionador girar dito recipiente a
re
si
por
mola
helicoidal.
velativarriente
alta.
postas na direção axial da fita e tenvelocidade relativamente baixa
do largura igual à da fita, tendo a 2 — Dispczitivo para aplicação de 2. Aperfeiçoamento eia um apare- revolvimento das munas para as
cunha em seu lado mais grosao, e cápsulas flexlvds em garrafas e con- lho definido no Ponto 1 caracterizado rações de lavagem e seca gem e a
de cada lado. partes alargadas, de gêneros, como reivindicado eco 1. ca- pelo fatode mie dito recipiente de velocidade relativamente elevada
pre ''eéricia formadas por roletas de racterizado pelo fato de que, para a roupas é praticamente cilindrico.
ra a operado de extractocentrt
fia' -iro, sendo a fita fixada eue aplicação de uma cápsula flexível ali
3. Aperfeiçoamento e muni apare- de liquido: meio para efetuar a
meio ue colagem. por exemplo, a esta gargalo de uma garrafa, éste de dui- lho definido no Ponto 1 caracterizado racão da lavagem; meio para efe
cunha. em unia das faces de sua bor- metro ligeiramente maior que aquele pelo fato de que dito meio de c.ontrb- a operarão de peruem; meio siti
da, sendo a face da cunha tnteres- a dita cápsula é disposta em tõrno le de seatiancia faz dito meio intro- para introdueir liquido em dito
tokida prr'"-rtada para alérá da porção das tilminas.recurvadas referidas em dutor de liquido introduzir aproxima- plante de modo a molhar '3111 ro,
(emassada da cunha por intermédio 1, após o que introduz-se gradual- damente meio galão de água durante que estão coladas sõbre uma part.'
de uma moca fina, preferivelmente mente, de baixo para cima, o ger. dite ennalçao estacionária de dito re- lativamente penuena de dita Ni
fainbíni cem a forma de cunha,
galo da garrafa no inferior das re. cetet...enlo.
do reciplenle quando dito reciP
9 — Magazine, como o reivindica- feridas lâminas, sob forte pressão: e
4. Anerfeleoamento em um apare- está estcionária: o mela de con
do no ponto 8, caracterizado pelo fa- à medida que o gargalo vae nitra- lha doftnido no Ponto 1 caracterizado de eeediencia pare controlar to&
to de extremidadg mais espessa da passando superiormente a armação rutin teto a. crie dito mele introdotor ..n • nrs Omt mona a'flin de provécunha ter dois processos laterais. de de laminas, a cápsula sendo. aplica- unittaa fica situado ' diretamente seqüência uma operação de Inv.'
preferem :a não próximos da face da, da direta e justamente em tbrno do . ^(tittlli elt& dito recinientet ? men 'ele'. ett, e onerneão de extracta° contecunha onde é segura a fita e pelo gargalo, amoldando-se sôbre a sua guarnição de salda arranada de modo e uma operação -de secagem;
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•
véolos têm forma piramidal ou pseu- 4. Um mecanismo troca-disco, como as pedras já aluminizadas por meio
foi reivindicado no ponto 3, caracte- de uma mistura de purpurina de
do-piramidal com base hexagonal.
) — Artigos para embutimentos co- rizado porque no mesmo são providos alumínio e gel-solvente, na qual é
mo nas reivindicações precedentes, ca- meios para retirar a arvore seletora juntada a seguir gel-plast que serve
racterizados pelo fato que os alvéolos do trajeto da alavanca do captador para fixar o corante.
têm forma cônica ou pseudo-cônica. enqu-nto se tocar um disco no gra2 — Um processo de pintura em
10) — Artigos para embutimentos mofone.
pedras de isqueiro, acorde com o
como nas reivindicações precedentes, 5. Um mecanismo troca-disco como ponto precedente e substancialmentecaracterizados pelo fato que sôbre a foi reivindicado no ponto 4 caracte- como descrito no memorial.
face de superfície do material poliu- rizado porque no mesmo os ditos
—
retànico expandido resultante sôbre a meios de retirada consistem de uma
TERMO N.°135.100
face de base é compreendida entre placa disposta para ser oscilada dupelos três alvéolos podem-se originar rante um ciclo de troca de discos.
Depositada em: 19-12-1961
alvéolos secundários tendo dimensões
Um mecanismo troca-disco, como
menores e, também êles convergentes. foi6.reivindicado
no ponto 5, caracte- - Requerente: Lucky Metalúrgica
11) — Artigos paraembutimentos
porque no mesmo a dita placa Ltda. — estabelecida em: São Paulo
como nas reivindicações precedentes, rizado
disposta pa-a mover a alavanca do (Capital).
caracterizados pelo fato ue apresen- écaptador
de modo que um de seus de"Nova e original disposição na
tam alvéolos cônicos ou pseudo-côni- graus engaja
a arvore seletora meios
cos com paredes conver aentes alterna- sendo providos para permitir uma montagem de brinquedo".
1.9) "Nova e original disposição na
dos 'com alvéolos 'piramidais ou pseu- movimento posterior da placa indedo-piramidais com paredes convergen- pendentemente da alavanca, quando montagem de brinquedo", caracterites, êles também originando-se na fa- um de seus degraus tenha engajado za-se pelo fato nas adjacências da
extremidade in'ittriol' da parte tubular
ce da base.
a arvore seletora.
externa (1) do guidt'io, ter praticada,
12) — Artigos para embutimentos
de material poliuretânico expandido, '7. Um mecanismo troca-disco, como através de operação de prensagem,
caracterizados pelo fato de serem foi reivindicado no ponto 6, caracte- duas saliência., á ) diaconstruídos co mdiversas camadas so- rizado porque os meios para permitir metralmente opostas; por sua vez, a
TERMO N9 134.792
brepostas tendo as características rei- movimento posterior consistem de um extremidade tubular superior do garbraço ligado entre a placa e a ala- fo (3), a iniciar do bordo de sua aberEm 11 de dezembro de 1961
vindicadas de 1 a 9.
-o braço Sendo pivotalmente tura, apresenta-se cor iado (4), danA requerente reivindica a priorida- vanca,
"Artigos para embutimentos de po- de de correspondente pedido de pa- ligado na extremidade total de uma do formação a dois recortes ou fendas
peça e friccionalmente engajado na longitudinais e opostas, através de
liuretanos expandidos e de materiais tente depositado na Reparticão
semelhantes".
cujas saliências e fendas se processa
Patentes da Itália sob .n n" 2.726-61 outra extremidade da outra peça.
Pirelli-Sapsa, Societá per Azioni, em 15 de fevereiro de 1961.
8. Um mecanismo troca-disco, como o encaixe e centralização do guidão
estabelecida em Milão, Itália.
foi reivindicado em qualquer dos pon- no respectivo garfo.
tos 2 a 7, caracterizado porque no
TÉRMO N9 134.805
) "Nova e original disposiçaikaa
Reivindicações
mesmo a arvore seleto-a é montada na2.9tnontagem
de brinquedo", de
De 11 de dezembro de 1961
em um mancai afunilado sunerior e acôrdo com o item
1.9, caracteriza-se
1) — Aritgos para embutimentos de The Garrard Engineering And Ma- em um mancai com fenda inferior.
pelo fato de na melão de encaixe do
material poliuretanico expandido ten- nufacturing Company Limited — In9. Um mecanismo troca-disco ca- guidão e garfo, ajusiar_se uma predo alvéolos quase originam sôbre a fa- glaterra.
por ser substancialmente silha n 5), com parafuso .e porca, e
ce de base, caracterizados , pelo fato Titulo: Mecanismo para troca-dis- racterizado
como foi descrito com referência ao nas paredes contrapostas da 'presilha
que ditos alvéolos têm paredes forte- cos.
desenho anteriormente mencionado. são praticados vincos longitudinais
Pontos Característicos
mente convergentes a partir de dita
10. Um mecanismo troca-disco ca- (8), que juntamente com as zonas
face, porquanto sua altura não supe- 1. Um mecanismo troca-discos cara um valor igual a uma vez e meia a racterizado por incluir um seletor dis- racterizado por incluir meios seleto- reentrantes dos seus bordos (7), prodimensão da figura de base do próprio posto para ser posicionado em uma de res posicionados em um número de vêm a presilha do fechamento e pretotal sôbre a periferia da realvéolo.
um certo número de posições angula- posições angulares e um número de ensão
de encaixe do guidão e garfo.
2) — Artigos para embutimentos res de acôrdo com o tamanho de um posições lineares, meios para engajar gião
3.9) "Nova e original d inposiçâo na
como na reivindicação precedente, ca- disco caldo de uma pilha de prato um disco caldo de urna pilha do prato
racterizados pelo fato que a largura giratório e em uma de um certo nú-1 giratório e dessa forma posicionando montagem de brinquado", de acordo
de cada faixa de superfície da face de mero de posições lineares de acôrdo os meios seletores em lima cio suas com os itens anteriores e tudo conbase que separa dois alvéolos genéri- com a posição angular adotada, cada' posições angulares, meios para posi- forme substancialmen t e descrito, reicos contíguos é inferior ao 20% da posição angular correspondendo a uma sioxarem os meios seletores em uma vindicadci e pelos desenhos anexos.
distância entre os eixos dos próprios colocaçãoa pra o braço docaptador de suas posicões lineares de acôrdo
—
um braço do
para tocar um disco de um tamanho com sua puirão angular,
. alvéolos.
para
posicionarem
as
cantador,
e
mei
.TÉRIVIO
N.9
134.973
particular.
3) — Artigos para embutimentos
2. Um mecanismo troca-disco, como o braco do cantador de acôrdo com
como nas reivindicações precedentes,
de
13
de
dezernbro
de 1961
caracterizados pelo fato que as pare- foi reivindicado no ponto 1, caracte- a posição linear dos meios seletores.
rizado
porque
no
mesmo
o
seletor
des convergentes de ditos alvéolos são
Reivindica-se, de acôrdo com a COT/de fabricação de pedras
consiste de um carne seletor prêso a veneno Internacional e o Art. 21 do de"Processo
curvas.
isqueiro".
uma
arvore
selectora
montada
para
Código da Pro priedade Industrial, a
4) — Artigos para embutimentos
Fausto Sucena Rasga — Capital
como nas reinviclicacões precedente.. movimento rotativo e oscilante e tra- prioridade do ',adido coare.pondente
caracterizados pelo fato que as pare- zendo um braço seletor e msua extre- depositado na Rcpart i a5n dr Paten- do Estado de São Paulo.
midade
superior,
a
disposição
sendo
tes da Tnelateara em 20 de dezembro
des dos alvéolos são curvas com períge
Reivindicações
fil tendo a concavidade voltada para tal que quando um disco cair da pi- de 1960 sob " 9 43.701.
lha,
o
disco
engaja
o
braço
seletor
e
—
a base.
maneira gira a arvore seletora
=MO N. 13.4.80n
5) — Artigos para embutimentos dessa
1 — Processo de fabricação de pee
o
carne
na
mesma
para
uma
posicomo na reivindicação (1 e 2, caracte- ção angular correspondendo ao tamadras de isqueiro, caracterizado pelo
de 26 de setembro de 1961
fato de ser a liga pirofosfórica derrizados pelo fato que as paredes con- nho do disco caldo, a arvore então
vergentes de ditos alvéolos são pia sendo girada de modo que o carne é
retida a urna temperatura de 800 a
"Um processo de piniura em pe- 9009 e solidificada em forma de tanas.
movido com ela para uma posicão li- dras
de isqueiro".
rugo; pelo aquecimento de ditos ta6) — Artigos paraembutimentos co- near de acôrdo com sua posição anFausto Sucena Rasea — Capital rugos a unia temperatura de 500 9 anmo nas reivindicacões precedentes ca- gular.
do Estado de Sio Paulo.
tes de serem levados a muna da
racterizados pelo fato que os alvéolos 3. Um mecanismo troca-disco, como
prensa; pelo amolecimento da liga por
têm forma de piramide ou de pseudo- foi reivindicado no ponto 2, caracteReivindicações
meio de unia resistência elétrica carizado porque no, mesmo a exeremida' piramide com base quadrada.
paz de aquecer a niufla a unia tempede inferior da arvore seletora é loca1 — Um processo de pintura em ratura de até 5709 deixando a liga em
7) — Artigos para embutimentos co- lizada em cada posição linear do camo nss reivindicacões precedentes ca- rne seletor, de modo a permanecer no pedras de isemeiro, cara cteriaada paio estado moldável; pela extrusão da
racterizados pelo fato que os alvéolos trajeto de um dos degraus de uma esborifarnento das pedras dispostas liga sob urna pressão que varia de
tém forma de piramide ou de pseudo- alavanel do ca,ptador movei com o sàbae urna peneira movediça e man- 15 a 40 toneladas através de orifício*
Piramide com base triangular.
braço do aaatador, e dessa forma po- tida sôbre um fero de calor, éom previstos em uma placa inferior cia
CO sicionar a clavanca e o braço do cap- urna mistura de gel-solvente e anilina prensa, dos quais extrude em forma
S) -- Artigos para embutipaentoS
,mo nas' reivindicações precede
Wor çorretamente para se abaixarem ou pigmento da cõr detejada: • sendo de filamentos cilíndricos; pelo esfria' caracterizados pelo fato que es
dlee-0 previamente caldo da pilha. que, dita pintura é aplicada •sôbre mento imediato dos ditos filamantna
meio de contrôle de seqüência durante
dita operação de extração fazendo,
primeiro, a rotação do recipiente a
uma velocidade relativamente elevada
durante a qual as roupas colam em dita parade, segundo, uma condição estacionária do dito recipiente e a atuação de dito meio introdutor de liquido
durante dita condição estacionário de
modo que as roupas coladas em dita
parte relativamente pequena da parede sejam suficientemente molhadas
para se soltar e, terceira, rotação do
recipiente à velocidade de revolvimento das roupas durante a qual as roupas que estavam já solta e pelo embabimento batem nas demais roupas
e as fasem também soltar.
Finalmente, a requerente reivindica
os favores da Convenção Internacional, visto a presente inven"-çâo ter sido
depositada na Repartição Oficial de
Patentes dos Estados Unidos da /métrica doNorte em 14 de dezembro de
1960 sob o n° 75.837.
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PATENTES DE INVENÇÃO
.11 Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publice.çáo de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do ped i4a durante 30 dias

poderia apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
retornar para sua posição origipor um jato de água ou ar, voltando meios de mola para mover a peça de ao
é disposta para retornar a peça
est& ao estado sólido indeformivel o contrôle da primeira posição para a nal,
que i lhe fparante a forma e dilmetro segunda contra um encosto fixo quan- de controle para sua primeira posição
12. Um mecanismo troca-disco cadesejadds, sendo em seguida cortados do o braço superior tiver vindo para

racterizado por ser substancialmente
sua posição mais baixa.
7. Um mecanismo troca-disco, como como foi descrito com referência aos
foi reivindicado no ponto 6, caracte- desenhos anteriormente mencionados.
Reivindica-se, de acanto com a Conzado porque no mesmo a peça operativa é disposta para mover a peça de venção Internacional e o Art. 21 do
controle da segunda posição contra o Código da Propriedade Industrial, a
encosto fixo para uma terceira posi- prioridade do pedido correspondente
ção durante o cicio de mudança, em depositado na Repartição de Patentes
seguida a queda do braço superior em da Inglaterra ,em 20 de dezembro de
1960 Mb n9 43.702.
sua posição mais baixa.
ff
8. Um mecanismo troca-disco coma
TIMM° N.9 134.890
foi reivindicado no ponto 7, caracterizado em que no mesmo a peça de
controle é disposta, quando na terDep. em: 22 de setembro de 1161
ceira posição, para impedir o captaTitulo: Novas disposições em ou redor ("pick up") de se mover para a lativas
a dispositivos de contacto para
poeição de descanso. •r .
órgãos elétricos e eletrônicos.
9. Um mecanismo troca-disco como Requerente: Frederico Ribeiro dos
foi reivindicado nos pontos 7 ou 8, ca- Santo — S. Paulo — capital.
racterizado porque no mesmo a peça
operativa é disposta para mover a
característicos
peça de controle da terceira para uma
quarta posição.
1.9) Novas disposições em ou relaUm mecanismo troca-disco como tivos
a dispositivos de contacto para
Tha Garard Engineeering And Ma- foi10.
reivindicado
no
p
onto
9,
caractenufaciwing Company United — In- rizado em que no mesmo a peça de órgãos elétricos e eletrônicos em que,
extremidades internas das teclas e
controle é disposta, na quarta posi- as
1Caecanismo para troca-tUaco
bemóis possuem cada qual, pequenas
Pri- cão,
para
mover
a
alavanca
comutaviragio* de Invenção.
superiores, sabre as quais
dora para a posição desligada (ff) projeções
são montados os atuadores de forma
e
para
soldar
a
alavanca
de
controle
Pontos Caractertstkos
ângulo reto, cujos prolongapar.. retornar para sua posição ori- angular,
mentos verticais são providos de cinco
ginal.
1. Um mecanismo troca-disco caUm mecanismo troca-disco como ou mais furos passantes equidistantes
,:s?iterizado por Incluir uma peça de foi11.
reivindicado
no ponto 10, caracte- e de forma tronceinica, com o menor
trole disposta para prover uma li- rizado porque a alavanca
de controle, diâmetro do lado interno, voltado para
gação mecanica entre uma alavanca
cle controle operável manualmente,
uma alavanca comutadora e uma
alavanca de transferência associada
• com um braço superior usado para
firinar os discos em uma pilha central
e mija peça de controle é disposta
para ser movida longitudinalmente
por meio de uma peça operativa.
•
E
peça de controle sendo localizável ema
tua número de diferentes posições angulares e lineares, combinações das
LEGISLAÇÃO POSTERIOR
quais são utilizadas para proporcionar
as funções convencionais de um tal
Mecanismo.
• 2: Um mecanismo troca-disco como
roa reivindicado no ponto 1, caracterizada em que no mesmo a peça opeDIVULGAÇÃO
rativa é também empregada para operar' um mencionado seletor de tamanho de dito.
3. Um mecanismo tra.caalisco como
foi reivindicado nos pontos 1 ou 2,
caracterizado em que no mesmo a peça de controle é localizável em quatro
diferentes combinações de posições
• angulares e lineares.
IPING C.4 130,03
4. Um mecanismo troca-disco como
I reivindicado no perto 3, caracterizado em que no mesmo a alavanca
.de controle operável manualmente é
disposta, em operação, para mover a
alavanca comutadora para a posição
de funcionamento (posição "on"), a
alavanca de controle sendo pressa posição e a peça de controle estando na
primeira posição.
~Av
8. Um mecanismo troca-disco como
foi reivindicado no ponto 4, caracterizado porque no mesmo a alavanca de
Seção de Veadas; A. Rodeiras Alvo. 1
transferencla é disposta para manter
a peça de controle na primeira posiAgencia 1 t Ministério da Pateada
ção até que o braço superior tenha
'Indo para sua posuato mais baixa
' depois aue o intimo disco tenha caido
Atende-se a pedidos peio Serviço de Reembabo Poetai
da pilha.
6. Um mecanismo troca-disco como
foi reivindiaado no ponto 5, ~atanado porque no mesmo são providos
na 'dimensão desejada.
2b— Processo de fabricação de pedras de iisqueiro, acorde com o ponto
precedeute, caracterizado ainda pelo
.~ de serem as pedras obtidas pelo
.131* esstasespecificado no ponto 1, tem.
das.,.e desoxidadas por azotageni
perdas
'e ueefmento, sendo as pedras intro'. dltz das em um tubo metálico e submetjdaa_a uma temperatura de 5009
duaantai4 (quatro) horas, durante o
que ena1. uma extremidade do tubo
aplica-se o vácuo e na outra o azoto,
deixando-se em seguida esfriar lentamente:.
q — •processo de fabricação de pedras da0sque1ro, acorde com os. pontal precedentes e substancialmente comi desdito no memorial.
l • TERMO N9 134.808
1. De-11 de dezembro de 1961

CÓDIGO BRASILEIRO DO AR 1

••n•n••n•n •

as teclas, e caracterizada essencis.L
mente pelo fato de entre éstea atuadores e as placas de ligações das agulhas, mais próximas dos •atuadores,
serem montadas as barras de contacto,
espaçadas equidistantemente e mentidas acima das agulhas, perpendicularmente ao plano destas, por meio de
suportes convencionais, e finalmente
pelo fato dos atuadores operarem tão
sbmente as tonas ou pontas livres das
agulhas, e de tal modo a darem as
mesmas curso normal, mantendo-se rigorosamente equidistantes e paralela*
no momento de contacto.
2.9) Novas disposições em ou ralaUvas a dispositivos de contacto para
órgãos elétricos e eletrônicos de acta&
com o ponto precedente e tudo conforme substancialmente descrito, acima reivindicado e ilustrado nas desenhos anexos demonstrativos.
TERMO N.9 135.013
Data: 14 de dezembro de 1961
Titulo: "Uma armação para exposição de publicações em estabeleci. •
mentos e bancas de jornais".
Requerente: Casa ?Alteza Vecchl
Ltda. — Estado da Guanabara:
Modélo de utilidade.
Pontos Caracteristicos
1 — Uma armação para exposição
de publicações em estabelecimentos e
bancas de jornais, caracterizada pelo
fato de ser compreendida por uma
parte de corpo e unta parte de apoio,
sendo a. parta de corpo e a parte de
apoio -constituidas por grades de arame soldadas ou de outro modo fixadas
entre si para formarem paineis de grade dispostos afastados equidistantemente e paralelamente uns dos outros
de modo a proporcionar um espaço de
arrumação entre éles.
2 — Uma armação pira exposição
de publicações em estabelecimentos•
bancas de jornais, de acardo com o
ponto 1, caracterizada pelo fato de
que cada uma das grades que formam
a armação de exposição é compreendida, por unia parte de madura dobrada de forma substancia/mente retangular cuja parte inferior é dobrada
para a frente em angulo rei, osendo
cada grade dotada de unia pluralidade de hastes dispostas verticahnente,
equidistante e paralelamente entre ai
e a parte de inodora, sendo a parta
inferior de cada haste vertical dobrada de. modo a acompanhar o formato
da dita parte de modum o sendo a
grade imediatamente adjacente apoia-da e fixada no segmento horizontal Inferior da arte de modum dobrada em
angulo reto para a frente que a precede.
.
3 — Uma armação para exposição
de publicações em estabelecimentos e
bancas de jorrais, de acOrde com mi
pontos 1 e 2, caracterizada, pelo fato
de que as grades que formam a armação são mantidas afastadas entre
si por meio de segmentos curtos
soldados de tapo entre as grades adjacentes.
4 — Uma armação para exposição
de publicações em estabelecimentos e
bancas de jornais, substancialmente
conforme descrito aqui e ilustrado nos
desenhos anexos.
•
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MARCAS DEPOSITADAS
r
Publicação feita de aeardo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
Soma o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apreaandar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se 'julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.° 715.154, de 4-10-65
Escritório Comercial e Imobiliário
Panambi Ltda.
São Paulo
3SCRITORIO

COMERe E
IMOBIL O
ROUBE LTDA.Nome comercial

Termo n.° 715.155, de 4-10-65
Escritório Comercial e Im^miário
Panambi Ltda.
São Paulo

PANAMBI
S.Paulo—Canita,
Classe 33
Título de estabelecimento
Termo n. 9 715.156, de 4-10-65
Sebastião Guedes Rocha
São Paulo

DEDO DE PRATA
Ind.. Brasileira

e
cadeirais, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas.
São Paulo
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cozinha, ,,amas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de radas, colchões, colchões de molas
iispensas, divisões, divans. discoteca&
de madeira, espreguiçadeiras. escrivant
alias, estantes, guarda-roupas. mesa&
IND BRASILEIRA
mezinhas, mesinhas para radio e televi.
são, mesinhas para televisão, molduras
rorarrill para quadros, porta-retratos. poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta.chapena, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Classe 41
vitrine/
Para distinguir os seguintes artigos:
Paca, biscoitos, bolachas, pães-doces,
Têrmo n.° 715.163, de 4-10-65
queijos, doces, panetones, sorvete e café Rival S. A. Empreendimentos Sor.iRis
Têrmo n.° 715.160, de 4-10-65
São Paulo
Lanches Praia Ltda.

Termo n. 9 715.159, de 4-10-65
Panificadora Ibérica Ltda.

IBÉRICA
São Paulo

PRAIA ]

• RIVAL S/A
EMPREENDIMENTOS
SOCIAIS

foices, furadores. fechaduras,' ,ferrotaoa,
iras, alavancas, alicates, aut.:atui:as.
tachas, argolas, armações trift, caldos,
limas, lampiões, latas para comestiveis
e para lixo. charneiras e di,bradiças.,
machadinhas, martelo, pequenas molas,
terragess para peças de %nobiliária,
cinzéis, escarnadores, punhais pas,"4nelas, paratusos, pinos s contra pisoe.
raatelos, todinhas, roletas, eacarrólhaa,
serrotes, ferragens para malas; tenazes
13
tesouras

Termo n." 715.166, de 4-10-1965
Fornituras Neticon Ltda.
São Paulo
,),

I

NETICON1
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Relógios e suas partes integrantes
Têrmo n. 9 715.167, le
• Automóvel Club Estadual de São Pau1009São Paulo

Classe 32
Nome come.rcial
IND. BRASILEIRA
Um acordeonista em programas de rádio,
Termo
n.9
715.164, de 4-10-1965
PAULISTA
televisão, teatro, circo e outros espetáRival S.A. Empreendimentos Sociais
Ind. Brasileirt.
culos artísticos musicais
São Paulo
Termo n.° 715.157. de 4-10-65
Classe
41
Classe 49
Auto Mecânica jaguara Ltda.
Para distinguir os seguintes artigos:
Jogos e passatempos em geral, artigoil
São Paulo
Pães, biscoitos, bolachas, pães-doces,
para fins exclusivamente desportivos
queijos, doces, panetones, sorvete e café
:AGUARA
Termo n.° 715.168, de 4-10-1965
Ind. Brasileira
Têrmo n.° 715.161, de 4-10-65
Automóvel Club Estadua Ide São Paulo
Panifl cadora Florença Ltda.
-t
São Paulo
Classe 21
São Paulo
1
IND.
BRASILEIRA
Classe
49
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto:I
móveis, auto-caminhões, aviões, amorBANDEIRANTE
Classe 32
Ind.
tecedores, alavancas de câmbio barcos,
Impressos em geral
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos cie mão e carretas camiJogos e passatempos em gerai, artigoa
Termo n.° 711.165, de 4-10-1965
IND. (BRASILEIRA
s nhonetes, carros ambulantes, caminiSões,
DECOFI — Desenvolvimento Comer. para fins exclusivamente desportivos
carros, tratores, carros-berços, carrosciai Fillis Ltda.
Termo n. 9 715.171, de 4-10=19651
tasques, carros-irrigadoes, carros, carSão Paulo
Comercial de Produtos de Petr610
oças, carrocerias, chassis, chapas cir(2;2.4:se 41
Flotilha Ltda.
:A
culares para veículos, cubos de veículos, Pare distinguir os segu: Ees artigos.
São Paulo
,1
corrediços para veículos, direção, desli- Pães, biscoitos, bolachas, pães-doces,
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- queijos, doces, panetones, sorvete e caie
vadores para passageiros e para carga.
PLOPILHA
Termo n. 9 715.162, de 4-12,65
engates para carros, eixos de direção.
Cri& Brasileira
31
freios, fronteiras para veículos, guidão, Junarte — Móveis e Decorações Ltda.
São
Paulo
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
ND. BRASILEIRA
Classe 47
Álor,
motocicletas, motocargas, moto furgões
Combustíveis, lubrificantes, álcool ilioe
manivelas, navios, ônibus; para-choques,
' tor, carvão, gáa ., hidrocarburetos, gás
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,
metano, graxas, lubrificantes, 61eos
Classe 11
rodas para bicicletas„ raios para bicicleP ara distinguir: Ferramentas manuais brificantes, óleos destinados à ilumina*
tas, reboque, radiadores para veículos.
terragens.cutelaria e pequenos artigos ção e o aquecimento, petróleos, gasorodas para veículos, selins. tric'clos. tide metal comum, da indústria e comer
rantes para veículos, vagões. velocípelina, querosene, gás liquefeitos, Os
cio da requerente. a saber: Tarrachas
des, varetas de contrôle do afogador e
burano e propano
e machos para fazer rosca. braçadeiras
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
Termo
n."
715.172, de 4-10119651
artigos
de
metal
para janelas, portas
carros, toletes para carros
IND. BRASILEIRA
escadas e cortinados, afiadores. sidra. Automóvelelub Estadual d eSão Paulo
Termo n.° 715.158, de 4-10-65
São Paulo
de parafusos, laminas 'e ifilhas de serra.
Cruzada Evangélica A Volta de Cristo
dores de latas, Jarras, fogos de chaves,
4u
São Paulo
Móveis em gerai de metal, vicho, de ancinhos anéis p ara chaves chaveiros
FEDERA
iço madeira, estofados ou não inclu espárulas esticadores, espremedores
B.AN DEI
CRUZADA EVANGELICA
sive móveis ara escritórios: Armários reiras, lâminas e navalhas de barear
0160.i3
aros,
rebites.
arruelas,
atiçadores
azei
nora
rourn.
irmPrios para P
VOLTA DE CRISTO
usadas, almo çadas. acolchoados para çados funis, ganchos, graminhps. abri.
moveis, bancos balcões, banquetas perturantes deshastantes • e alinantes
Classes: 33. 49 e 50
Nome civil
bandejas, domiciliares. berços. biombos fivelas, fôrmas para bolos e pata calTitulo de Estabelecimento

RIVAL

FORENÇA

u na rie

LI

D.ECOFI

A

çy

473 Cegurida-fira 31

VI

1-i10 ( FiCIAI

Itiet;; o 111)

Jnneva Ge
•

••••N

••••••••.. n••

•

MARCAS DEPÇSITADAS
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Paht:caçáo feita de acanalo com o art .. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçáo começará a
•
e erra o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Durante ame prazo poderio amesentar suas oposições ao Deaartamento
Nac:onal da- Propriedade Industrial aquelas que se julgarem prejudicadas com a concessão do registro requerido •
.M•••••n•••

Termo n.° 715.173 de 4-10-1965
Automóvel Ghtb Estadual d eSão Paulo
São Paulo
lirSDM1A AO
grLISTA DE AU..)

ii

0/19I S/!

S P'ORT 1 VO
Classes: 33. 49 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo a.* 715.174, de 4-10-1965
Automóvel Club Estadual d eSão Paulo
São Paulo

nostarda. mortadela. mis -moscada no
iam óleos amuemo/eis ustra, ovas
>1.-s pisos orarias oimenta isós- ;sara
satura oizkies JelIrb. p resuntos oa
-h. petit- pois astilhas. p izzas. iludam
medos rações omanceadas oara sai
asas requeriões sal sagu. sardinhas
ssoduiches. salsichas salames mpau ta
latadas. sorvete* sucos de tomates e t's
trutas: torraaas tapioca tamaras ralha
-:m trela-Nos tortas tortas min' Ia
mente de animais e aves, torrões
toucinho e %mugire
.
Tênuo n.° 715.179. de 4-10-65

Artin Matosyan
São Paulo

FEDERAÇÃO

PAULISTA DE
AUTOMOLISMO .

MATOSYAN
Ind. brasileira
A.

Classes: 33. 49 e 50

Titulo de Estabelecimento

715.175. de 4-10-1965
Termo
Automóvel Club Estadnal d eSão Paula
São Paulo'

op.51ffitiRicA.
DQ ESTADO DE
SA0 PAULO.

l.:.Isses; 33, 99 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n.• 715.176. de 4-10-1961
Marmoaria Genova Limitala
São Paulo

•

ONNOVA
,Ina. branileira

Classe 8
Para distinguir artigos ad,cionaa para
anarelhos elétricos de tania espécie, assim como, aparelhos eletrônicos para segurança: aparelhos para alarme dr insèndios inflamavels, combustão: aparelhos
eletrônicas para alarme. cem pilhas acumuladores ou com corrente :Manca, para
incêndio lento: aparelhos eletrón:cos de
segurança para bombas te água, querosene, gasolina. nefet aou i tinidos eni
geral e bola para tanques: atrarelaas
eletrônicos contra choque le eletricidade e para salvação de vidas: p alrelhos para inspecionamento em geral, cora
pilhas. acumuladores, coremva alternada ou continua e outras r milidadasi
apararias e l étricos e eletramics,s em
geral. vários sistemas

Classe 4
Mármores

Têrmo n.° 715.180. de 4-10-65
Cafeeira Brencafe Limitada
São Paulo

Termo tt.° 711.177. cie 4-10-65
liospe3.aria Piraci Lnia •
.São Paulo
•

Ind. brasileira'
CAMIRá DMINCkFIC

•

Alcachofras S. i.rua alisa aspargos
açucar. alimento s cisar animais amai,.
amêndoas ameixas. amendoim araruta
arroz atum. aveia avelas. azeite . azei
tonas banha bacalhau batatas, bala,
biscoitos. nombons bolachas baunilha
cat. em ob e em grão. camarão, canela

Classe 33
Zeneficio de café e cereal,

em pau e em pó. cacau, carnes. chá
.carantelos,
chocolates. confeitos, cravo.
„,.,...
tremes
n-eietilis. cominho, creme de leite.
allinentlelos croquetes, compotas. cangica coalhada. castanh& cebola, condi.
mantos para alimentos. colorantes
&ouriços. dendê, doces, doces de fru
tas. espinafre. essências alimentares, em.

Termo n.° 715.181. de 4-10-65
Gaiteira Brencafe Limitada
• São Paulo

padas, ervilhas enxovias, extrato, de toti.
mate, farinhas alirnenticiaa. favas,
galas, flocos, tareio. .fermentos, elegai)
crie

fig os. frios, trutas sacas wturais
' mascar. gor
iizadas; gricose. goma •U
uras, 9ranulos. grão de bico. gelatina
90(1~a geléias, herva doce: bens
mate, hortaliças, lagostas. lingual. leit,
condensado. leite em pó, legumes em
conserva. lentilhas. linguiça, louro, massais alimentícias; ; mariscos.. manteiga
margarina, marmelada . macarrão mas
as de tomate, mel e melado, mate mas
sas para mingaus. molhos. moluscos
•

.

BRENCUL

ridástria Braslleirit
•

Termo a.° 715.178. de 4-10-65
Cipral — Ccmercio Indústria e Imptj.-tação de Produtos Alimenticiut- Ltda.
São Paulo

CIPRAL
Ind. brasileira
Classe 11

móveis. amuos, balcões, banimetas.
bandejas domiciliares. penam mouinam
cadeiras carrinhos oara chá e café.
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de Matar e sala de visitas.
:onituiros para terraços fardai: e praia
confuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinaa camas, cabides. cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de radias colchões. colchões de mo as,
dispensas, divisões. divans. discotecas
de madeira. espreguiçadeira& escrivaninhas estantes. guarda-roupas. • mesas,
aiesinhas. mesinhas para rádio e televisão. mesinhas para relevos:5o. motituras
para quadros. porta-retratos poltronas.
poltroaas-canzas. p rateleiras porta-cbaobus. sofás, toras-manam tra- P esseiros e
vitrines

Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar. aainentos para animais. miúdo,
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta,
arroz- atum, aveia. avelãs, azeite. azei:00U. banha. bacana% batatas. balas.
c- asamos. bombons, bolachas, baunilka
zaté ra pt. e em grão.. camarão. canela
:o pau e un pó. cacau, carnes. chi}
caramelos. chocolates. conteitos, cravo
Termo rs° 711.,184. de 4-10-65
cereais- cominho. creme de leite. creme.
minientimos. croquetes. compotas. can- Mar S. A. Comércio e Administração
São Pauto
lica. coalhada, castanha. cebola e ..ru.
mentos pa.a. alimentos. colara:nes
saouriços. dendê doces. doces de fru
tas- espinafre essências alimentares, empadas. ervilhas. casavas. extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas. técuias. flocos farelo. fermentos. feijão.
IND. BRASILEIRA
figos, triom frutas secas naturais e criaializadas: glicose, goma de mascar. gor
Classe s
,
claras. granulo*. grão de bico, gelatina
Aço
em
bruto,
aço preparado, ato
aoiabada, geléias. herva doce. herva
doce. aço para tipos. aço fundido, aço
nate, horta iças. lagostas . linguas. leite
aarmalenente trabalhado. aço pálio, aço
-.adensado, leite em pó. iegumes
refinado.
bronze, bronze em bruto ou
anserva. lentilhas. linguiça. louro, mas- aarcialcnente trabalhado, bronze
wts ai imenticias. mariscos, manteiga. manganês. bronze em pó. bronze em
,nargarina. marmelada- macarrão, mas- narra. em fio, chumbo em orutc nu
Ia de tomate. mel e inalado. mate. mas. parcialmente p reparado, emento ate'as para mingaus. molhos, moluscos. tállco. cobalto, bruto ou parcialmente
mostarda. mortadela, nós moscada. no- trabalhado. couraças. estanho buuto ou
zes. óleos comestiveis. ostras- ovas. parcialmente traba'.baao. ferro em bruto.
Mes. p aios praline*. pimenta. pós para int barra. terso manganês. ferro velho.
ambas. pick t es. peixes. presuntos. pa- gusa gen bruto ou parcialmente trabasueilos. rações balanceadas para ani- lhado. gusa temperado gusa maielivel.
mais. requeilões, sal. saga. sardinhas. &minas de etal. lata em Rilha latia
tas, petit-pois.. pastilhas- pizzas. pudins: em talha. latão em chapas, latão em
sanduiches. salsichas, *Mames, sopas en- J ergalhões. ligas metálicas, iimalhaa.
latadas. sonatas- suco de tomates e de magnésio. manganês. metais não trabat rutas: torrada,. tapioca. tamaras talha- amdos ou oarcialniente trabalhados mem. tremoços. tortas tortas para ali- tal, em massa, metais estampados,
metais para solda. fiquei.' zinco
mento de animais e aves, torram&
toucinho e vinagre
Tèrmo n.° 715.185, de 4-10-65
Mar S. À. Comércio e Administração
Tênno ti.' 715. 182. de 4-10-65
São Paulo • •
Nogueira LP4a.
Salte*

MAR

São Paulo

DENTAL TAUBATO

Nume cumercial

Claaae 10
fitulo de estabeleelluento
Termo n. 0715.183, de 4-10-65
Sulle Decorações Indústria e Camérdo
.

Ltda.
São Paulo

Termo n.° 715.136. de 4-10-65
Mário Szatamacchia
São Paulo

•

ROVZ IMOBILIARIA
.

.Cl asse 33

Titulo 'de estabeleciment,

Ind. Wegleira
1 .ta..Nu ti
vláv,.;$ -ti umrai de metal. vidro. de
• 1 a.:( ,n telewn esttotados ou não- Inch,

C.I

MAR S/A COMERQI0
ADMINISTRAÇA0

NkY fribvt. ::, p,aa escriiórios: Armários

s -mima ma- balavam e para roupas
J.:,-.., dtnota1i.u4. acolchoados para(.

Térmo- m° 715.187.- de 4/0465
• Doceira Saara Ltda.
.aa
São Paulo

Classe 41
D.?.t.t. em geral

e:

•••

asla

Segunda-feira

31
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MARCAS DEPOSITADAS
meedeommi~~inarier~

telt* da a&irets ediritt

d!4 da P:11._NuciçAin •rn214. ft
tn.:,04ardo.
0
-OUranto tf ,zia Pr a zo
a n lar a_ua _ 07'-V
yequeri t '""e'
libefonal da Patiptledisdit lodtistrial amistes que se julgarei igailttdinados com COlices$2,0 CO regmuo

PlibiSnIzOtá

correr • prasso cie 66 UNI pano 'fa

Termo n.° 715.188, de 4-10-65
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
/Irmo n.° 715.195, de 4-1Y0-65
Termo a.° 715.199, de 4-10-65
stro e Silva Representaçõ,:a Ltda. giratórias, cadeiras de balanço, caixas Diadema Indústria de Confecções Ltda,
Panificadora e Confeitaria Redinha
de rádios colchões, colchões de molas,
Ltda.
São Paulo
Sáo Paulo
São Paula
dispensas, divisões, divasua, discotecasí
de madeira, espreguiçadeiras, escrivanir °DIADEMA"
"REDI113,4s"
nhas' estantes, guarda-roupas, mesas.i
CASNIO E SILVA
.Ind. Ora 811 ei
Ind. brasileira
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, tnesinhas para televisão, molduras
Classe 41
Classe 16
Classe 36
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Pão
poltronas-camas,
prateleiras,
porta-chaa distinguir genericamente materiais
Para distinguir: Artigos de vestuários
o
rado
n.
715.20Ci,
de 4-Ir-65"
péus,
sofás,
sofás-camas.
travesseiros
e
para construções
a roupas feitas em geral: Agasalhos,
vitrines
aventais,
at
i parcatas, anáguas, blusas PDOWX Importação e Exportação S/C
Termo n.° 715.189, de 4-10-65
Ltda.
salas, casacos, chinelos, dominós, acharTermo n.° 715.192, de 4-1-65
Indústria de Móveis Iris Ltda.
São Paulo
Casa de Tecidos Fleir da Serra Ltda. boleta, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, cartolas, caraSão Paulo
°PWVEZ"
São Paulo
puças, casaçáo, coletes, capas, chalea$
ind. orasileira'
cachecels, calçados chapéus. cintos,'
"FLOR DA, sE
cintas, combinações, carpinhos, calças,
Classe 50
n
Ind. Brasileira
Ind. Braniiinlea
de senhoras e de crianças, calções. cai.
Impressos para uso da firma
camisas, camisolas, camisetas
9113,
Têrmo n.° 715.201, de 4-10-65
Claáse 40
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, Lenoi-Bell
Indústria e Comércio de
Classe 23
pes, fantasias, fardas para militares, co'oveis em ,rrai de metal, vidro, de
Confecções Ltda.
legiais,
fraldas,
galochas,
gravatas.
gor.
•
geral,
teaia
Para
distinguir:
Tecidos
madeira, escolados ou ao, iaciuSão Paulo
!e /ativeis . ,.ra .scritorioai Annario... cidas para confecções em geral, para ras, logos de angarie, jaquetas, laguês.,
luvas,
ligas,
lenços,
manhãs,
meias.;
°LENGI—BqL•
mários para banheira e para roupa. taps(nri.sis e para artigos de cama e
Ind..
Brain eira
Rdas, almo‘adaa, acolchoados para atesar Algodão. alpaca, cânhamo, cetim, maiôs, mantas.- mandrião, mantlhas, pa-,
ivets, bancos, balcões, banquetas cara& caseaustas, mamadas e tec.dos de ietõs, palas, penhoar, pulover, palermas,
36
em pecas, juta, lersey, linho, aviam peugas, ponches, polainas, Ma gnas, pa. Para distinguir:Classe
nuejas, domiciliares, berços, bloraboã
Artigos de vestuárksa
ahos,
perneiras,
guisnonos,
regalos,
deiras, carrrinhos para Chã e caie Paco-paco, percebas, raiai, rayoia, seda robe de chambre, roupão, sobretudos, e. roupas feitas em geral: Agasalhos,
niuntos para dormitórios, conjunM natural, tecidos plásticos, tecidos imaventais, alpargatas, anáguas, blusas.
_ra sala de jantar e sala de visitas. pereneabilirantes e tecidos de pano couro suspensórios, saídas de banho, sandálias,
suéteres, shorts, sungas, atolas oa slacks, botas, botinas, blusões, boinas, babae vestidos
njuntos para terraços, jardim e praia
tales, toucas, turbantes, ternos, uni- douras, bonés. capacetes, cartolas, caraajuntas de armarias e gabinetes para
formes e vestidos
ouças, casacão, coletes, capas, chales,
Termo
n.°
715.193,
de
4-1065
pa e casinha, camas, cabides, cadeira;
calaados, chapéus, cintos,
Lingerie Katja Ltda.
Termo n.° 715.196, de 4-10-65
ratórias, cadeiras de balanço, caix,.
cintas, combinações, corpinhos. calças
"Telmistetna
Films"
Importado%
e
rádios, colchões, colchões de molas
São Paulo
de senhoras e de crianças. calções, calExportadora Ltda,
gpensas, divisões, clivaria. discoteca,.
malas, mantas, mandrião, mantilhas, pamadeira, espreguiçadeiras, escrivaru
São Paulo
cas, camisas, camisolas, camisetas.
.as, estantes, guarda-roupas, mesas,
ursB.urs
Melei, ceroulas. cobriohos, cueiros,
mesinhas para rádio e WennInd.. Braeileirat.
TELESISTEMA
saias. casacas, chinelos. dominós, achate
o, mesinnas para tel..visão, molduras
\, PIUM
pes, fantasiais, fardas para militares. coe
Classe 36
ra quadros, porta-retratos. 'poltronas,
!agistes. fraldas. galochas. gravatas, gore
•1trortas-camas. prateleiras, porta-cha.. Para distinguir; Artigos de vestuo.ios.
roa. logos de lingerie, inueza3. legues,
us. sotás, sofás-camas, travesseiros e e roupas feitas em geral: Aga
salhos,
Classe 8
luvas, ligas, lenços, mantas, meias.
• • vitrines
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
let6s, palas, penhoar, pulovet. pelerinaa.
Filmes revelados
botas, botinas, blusões, boinas, babapeugas, pouches. polainas, pijamas, puTermo n.° 715.190, de 4-10-65
Teimo n° 715.197, de 4-10-65
nhos, perneiras, guim000s, regalos,
apresa Lrnpaciora "Ta-afixo" Lida, douros, bonés, capacetes, cartolas, caraAutovias
"Prudentina
Ltda.
puças, casacão, coletes, capas, chales,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
São Paulo
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
São Paulo
su.spansérios, saídas de banho, sandálias,
cintas, combinações, corpinhos, calças
sueteres, aborta sungas. golas ou glacias,
e
de
crianças,
calçêes,
cal,
de senhoras
toucas, turbantes, ternos, uniformes
"
In dt rr igkIN eire.
ças, camisas, camisolas, camisetas,,
e vestidos
.1',7,01:TIRTÁMtisr.
cuecas, ceroulas, colarinhos, sueiros,,i
Tèrmo
n.
o
715.202,
de 4-10-1965
saias, casacos, chinelos, dominós, echar-!
Ciasse 33
SOPER
—
Sociedade
Paulista
de Eise
copes, fantasias, fardas para militares.
Classe 33
Empresa .mpadora
preiteiros . Reunidos Ltda.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorSão Paulo
Termo n.° 715.191, de 4-10-63
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês. irrnsportes de pas6mgeiros e mercadoria!
Móveis Covil,-irn
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
malisvua vilusaan
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paTermo n.° 715.198, de 4-10-65
São Paulo
Televicentro
5
A.
Publicidade,
e
penhoar,
pulover,
peler,nas.
Ictói, palas,
2a o
I rag ramas
peugas. ponches, pola:nas, pijamas. pit.
"COV'ALBEA.o
nhos,
perneiras,
quimonos,
regalos
São
Paulo
Ind. Brasileira
Classe 16
robe de chambre, • taipão, sobretudos..
Para construções, construções civil
suspensórios, saldas debanho, sandálias
Casse 40
materiais para construção
sueteres, shorts, sungas. atolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
óveis em geral de metal. v 1 a ro, de
Ind.91.alCeff.ren:
Termo n.9 715.203, de 4-10-1965
e vestidos
a, madeira, estofados ou não . Mein
"Liabonease" Refrigeração e Maquinal
'e móveis pata escritórios: Armários
Limitada
Termo n, 9 715.194, de 4-10-65
uários para banheiro e . para roupas
São Paulo
Indústria de Baterias ruo Ltda.
Classe 32
Idas, almofadas. acolchoados para
,sri o Paulo
Para distinguir; Almanaques, s4codas,
vei s. bancos Oalcões, -banquetas
ISBON£KSE
anuários, álbuns impressos. boratins,
ndejas domiciliares. berços, biombos
XISP°
"
álogos, edições impressas, revistas, órdeiras, carrinho: para chã e :café
hatietrta Brasileira
Ind. Brasileira
njuntos p ara dormitórios, 'conjuntos
aãos de publicidades, programas radia
ra
de n antar e sala de visiras,
fônicos. rádio-televisionados. peças tea
Cl-Isse 8
liamos wiri terraços jardim • DrAia
trais e cinematogralicas, programou &árClasse 6
ea:ISM,
:imito: de armários e gabinetes
Máguiaaa e sues partes integrantes
Bate, !:
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urrar o

Termo ta.° 715.204, de 4-10-1965
"Lisbonênse" Refrigeração e Máquinas
Limitada
São Paulo e

IISBONE=NSE
Indústria Brasileira
"Notne Comercial
Termo n.° 715.205, de' 4-10-1965
Estrela do Sul — Incorporadora e
Imobiliária Limriada
São Paulo

ESTRELA DO SUL,
'Ind. Brasileira
Casse 16
Para distinguir: Materiais paar constru

ções • decorações Argamassas. argila
rlo
arma. azularas batentes ba-,-. 11“
co. ,de cimnto, blocos para pavimenta
eão. calhas cimento cal' cr& chapas
isolantes. caibras. caixilhos: colunas
chapes para cobeieuras. Caixas dagua
caixas de descarga para etixos edifica
eties premoldadas estugue, emulsão
base astáltico. estacas. esquadrias estru
turas metálicas para conetruções. lame
bi de metal ladrilhos, lambris. luvas
de luncaci lages. lageotas. Material iso
!ante contra* frio e calor mbnilras. ma&
aas para revestimentos -de paredes, madeiras para construções mosaicos. oro.
&toa de base asteltico. produtos para
tornar impermeabilizantes .as argamas
iras de --mento e cal hidráulica padre
gulho. produts betuminosos. impermea
• bilizante. liquidas ou sob Outras forma,
para revestimentos e outros como nas
vimentaçáo, peça* ornamentais de *
mento ou gesso para tetos e paredes
papel para torrar casas. [passas arta
ácidos para uso nas eonstruções. par
quetas. e artas. porteie pisos. soleiras
para portas. Moio& tubos de concreto
telhas, tacos. tubos de ventilação. tal
.ques de cimento vigas, vigamentos
voseia
Termo me 715.206, de 4-10-1965
Estrela do Sul — Incorporadora e
Imobiliária Lidada
São Pau'a

ESTRELA. DO SUL
S . Panl o-C apital
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n,° 715.207, de 4710-1965
Pedreira Santo Estavam Ltda.
São Pai.a

PBDREIRA
SANTO ESTEVA u •
Classes 4

Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 711.208, de 4-10-1965
Reinare -- Promoções .e Marketing
Limitada

Termo n.° 715.213, de 4-10-1965
eloris Kassoy
São Paulo

São PdttiO
I NEIBM,
-: me OBS
a: :4- ING

tr
DA

Nome Comercial
Termo n.° 715.209, de 4-10-1965
Farmácia da Bóa Hora Ltda.
São Pd....)

FARMAÇIA
DA BOA HORA 11TDI
s Nome Come.:ial
Termo n.° 715.210 de 4-10-1965
Pedreira Santo Estavam Ltda.
São leia' )

PEDREIRA
SANTO ESTEVAll
I/TDA.
•
Nume Comercial
Termo n.e 715.211, de 4-10-1965
Metalúrgica Flores Ltda,
São Paiva

PLOREs
snd. Brasi1e3.1-4.
eeasse I
Adereços de metais preciosos, semi
stet teus e suas imitaeões, adereços de
pedras preciosas e suas imitaeões. (dei!

ATRLIER 'DE AMPLIAÇUS
FOTOGRÁFIcar
AIVÍPLIART
S:u Paulo-- Capitai
25 e 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 715.215, de 4-10-1965
Empresa Territorial e Construtora
"Oasis" Ltda.
São Punia
Liasses:

VAU

Ind. braeileirt
Classe 50
Impressos em geral
Termos as. 711.216 e ;15.217, de
4-10-1965
G. Tarantmo
— Comércio e
Importação
São teimo

isolantes, caihros,. caixilhos: colunam
chapas para coberturas caixas dagua,
eaticas de lescarga para aturas. edifica.
ões prernoldadas. estuque, emulsão de
'ase astálttco, estacas. esquadrias esteta*
turas metálicas para construções. lama'
ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
le função iages. tageotas. material iscr
,ante contra trio C calor. mandras, masais para revestimentos de paredes, mateiras para construções, mosaicos. oro.
lutos de base astaltico, produtos oara
ornar unpermeabilizantes as argamasias de cimento e cal aidráubca, pedrr

mlho. prOdate betuminosos. impermeaalizantes !taludos ou sob outras formais
sara revestimentos e outros como nas
amentação, peças ornamentais . de anento ou gesso para tetos e paredes,
tapei para torrar caias, massas antiscidos para uso Mas construções, pare
metas portas portões. pisos, solarem
sara portas. Motos, tubos de •concreto
'elhas, tacos. tubo: de ventilação, tan•
lues de emento vigas, vigamentos
vareis
Termo n.° 715.219, de 4-10-1965
"R.M.L." Comércio e Representaçõet
Limitada
São Paulo

Ind.

-brasileira )

Lia bbt ai)
Para distinguir: Papéis de carta, papai
e suas imitações, alianças anéis aro
de orlam cartões comerciais e de via.
aos de tantasia de metais Prectosin
tas impressos, envelepes de qualquer tibalauandans de metais preciosos
po. recibos, taturas, duplicatas letra
..emi.preciosos orroejas de metais trk
Indústria Brasileiro
ie cambio cheques. notas promissonas.
losos ts. rlot.e.. fie meta, *.ectosos
iebentures. apolices, ações. tolhinna&
Classe 21
done°s de meta precioso ou sem,
oassagens aereas, terrovárias rodoviap recioso bules de metais orei.:~ Veiculai, peças e acessórios em geral -ias marainiaa bem como bilhetes de
para automóveis
:arteiras de metais preciosos colares
sorteios, bilhetes de loterias. cupons 11
Classe 7
ie metais preciosos ou semi-orce:umas
impressos em geral
Máquinas, tratores e equipamentos
untas de metais preciosos •- "ous Ge
Termo n.° 715.220, de 4-10-1965
metais preciosos dedais de metais ore
agrecoms eia geral
:unos diamantes moldados tio d. ouro
Panificadora "Planalto Paulista"
Termo
n.°
715.218.
de
4-10-1965
tio de prata. fivelas de metais precis)
Limitada
Sociedade Nacional de Propaganda
soa, galreteiras e metais arecio.eos Citas
e
Comercial
Ltda.
Turistlea
São
Puno
lóims falsas ¡ant.-imas de menet oreSão Paulo
ziosos medalhas de mesma preciosos
PLANALTo
semi-preciosos e suas mata A.., painus
PAULI STA
de ouro, pedras preciosas para ióia per
NAU OD1A4
Ind. brasileira'
iras semi preciosa:. )are lestas
Ind. Brasileira
e imitações de pérolas. pratos de ate
Classe 41
tais preciosos servitos de ^toln e de cate
Classe 50
Azeites, café carnes de todos os tipos.
de metais Preciosos serviços de icor
Artios da classe
cereais, Cremes, extratos alimenticloa,
le caseai precioso serviços de re.rescos
le -serei precioso serviu» de sauna
Termo n.° 715.214, de 4-10-1965
fairelos alimenticios, farinhas alimenteie frutas de metal orecioso serviços rle
cias, frios em geral. massas alimesticias,
Empresa Territorial e Construtora
sorvete de mera, p recioso sopeiras de
"Oasis" Ltda.
óleos alimentícios, pães, peixes, raizes
metal precioso tacas de aterde prado
São Paga)
comestiveis, sal, sanduiches sucos alitalhere$ de metais preciosos. tur
menticios, tubercuios comestiveis e
Mikis de metal. rurmaltnas lapidadas 4,
PRORROGAÇÃO
vinagre
assoe de metais preciosos
OASIS
Termo
n.°
715.224,
de 4-10-1965
Ind. brasileira
Panifcadora Vila Bela Ltda.
Termo n.0 715.212, de 4-10-1965
•
Glasse Ia
São Paulo
Metalúrgica Flores Ltda.
São P,u
Para distinguir . Materiais riam caturrai
çaies e decorações Argamassas avalia
VILA BEW
taTALURGICA
areia azulejes batentes balaur.es blo
Ind.. brasi..t.eira
FLORES LTDA. Coe de cirrinto nwnra
Nome Comercial
00 calhas cimento cal cré. chapas
Classe 41
Doces secos e em caldas. biscoitos, .
PREÇO-DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 70
bolachas, pães e tortas
dos de metais preciosos semi oreci.N.os

.
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