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DA "ROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXP. DO DIRETOR GERAL
•

R:o, . 8 de fevereiro de 1965
Diversos:
Indústrias Químicas Typon ,Ltda. No pedido de restauração da patente
número 1.971 (desenho industrial) Nada há que deferir face aos pareceres constantes do processo, o qual
deve ser arquivado.
Civardi Flori - No pedido de prorrogação da patente de n.° 2.078 (modélo industrial) - Concedo a prorrogação para o segundo triénio na forma
proposta pela D. Jurídica.
José Fernando Guerra - Na prorrogação da patente n.° 3.354 (modêlo
de utilidade) - Indefiro o pedido de
restauração por falta de amparo legal.
José Maria Sampaio - No pedido
de pagamentodas anuidades da patente de n.° 43.889 (privilégio de invenção) - Nada há que deferiro por
falta de amparo legal.
S.A. Cotonific:o Gávea - No pedido cif desistència do pedido de cadacidade da patente n° 48.599 (privilégio de invenção) - Anote-se a desistência do pedido de caducidade. pre liminarmente.
Custodio S. M. Almeida - No
pedido de pagamento das anuidades das
patentes de na 50.040 - 50.041 50.042 a- 50.043 (privilégio de invenção) - Nada há que defer.r por
falta de amparo legal.
Attefatos de Aço S.A. Comércio
e Indústria - No pedido de arquivamento no termo n.° 133.275 (modèlo
industrial) - Indefiro, por falecer
apoio legal.
Reconsideração de despacho:
- Marca em
remo n
prorrogação: Ron Ligues Merino Classe 42 - Requerente: Compatiia
Comercial e Industrial Nicolas Merino S.A. - Reconsidero nos tèrmos
do artigo 65 do Decreto n.° 535, de
23 de janeiro de 1962, o despacho de
prorrogue-se considerando o que roasta da petição de fls. 7. para que se
aguarde a decisão judicial. objeto do
Oficio n ° 9-65, do Merittssimo Senhor
Juiz .cla Fazenda Pública. de Niterói.

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 1981

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N.o 393.191 - Livraria Stark
Ltda.
NP 421.538 - Formetal
Indústria e Comércio.
N.o 431.199 - Sociedade Impor..
N.o 323.328 - Indústrias York tadora Regia Ltda.
EXP. DA DIVISÃO DE PATENTES
N.o 431.990 - EmPrésa
. A. Produtos Cirúrgicos.
NP 338.312 - Menezes Pimenta Trare portes Andorinha R. A.
(Republicado)
& Cia. Ltda.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Privilégio de invenção deferidos:
N.o 338.944 -- Catedral, ImporDA DIVISÃO JUR1DICA
tadora e Exportadora Ltda.
Dia 8 de fevereiro de 1965
N.o 385.941 - La ni f (cio Sul
De 8 de feevereiro de 1965
N.° 54.110 - Almotolia com pres- América Ltda.
são interna - Indústria Metalúrgica
N.o 3915-714 -- Manufatura de
Diversos:
Gazela Ltda.
Tabacos Imparciales, Sociedad
Igne
& Cia. - No pedido de res.
N.° 121.243 - Um novo di.4aasitivo Anónima, Industrial, Come ncial y
kuiração na Mede n. o 49.529
regulador de pressão - Joaquim Go. Agropecuária.
Ines Ferreira.
NP 392.871 - Falar do Brasil Concedo arestauração da patente
N.° 121.926 - Detector em série Dquipamentos para Veiculos Ltda. de acórde com o art. 206 do cócom transformador único sint.an+zado
N.o 403.198 - Jerónimo Gon- digo.
- The Bendix Corp.
çalves Peixoto.
Serafim Blasi & Cia. - No peN° 122.134 - Receptor ou ampliN.o b03.538 - Rio Oráfiea e dido de restauração na Patente
Écador para ligação a rade - Tele- EdRóra Ltda.
n.o 58.651 - Concedo a restaura-.
funken Aktiengesellschaft
N.o 107.080 - Misae Voshimi eãO da patente de acórdo com O
N.° 123.068 - Dispositivo eletro. Rodrigues da Costa.
art. 208 do código.
luminescente - Sylvania Elétrica Pro.
N.o 413.612 - J. G. Queiroz.
ducts Inc.
NP 418.636 - Ernesto Neige- EXPEDIENTE DA SEM DE
N.° 124.465 - Redução de desprendimento de hidrogenio em células de bauers S. A. Indústrias Reunidas. TRANSFEIIÊNCIA- E LICENÇAS
N.o 419.523 - Comércio de Macatodo de mercúrio - Canadian
Averbação de contrato de expio.
teriais para Construções Congonhas
dustrties Limited.
ração de patente:
Ltda.
Modélo de utilidade deferido:
N.o 422.006 - Organização In- • Dia 8 de fevereiro de 1965
N.° 124.200
Novo niodêlo de dustrial Tidos S. A.
Cia. Imperial de Indústrias Químicas
ferro de soldar - Mario Cherubino.
NP 422.009 - Aurea Filmes Li- do Brasil - Pede para ser anotada
Exigências:
mitada.
patede privilégio de invenção na.
N.o 422.258 - Violland Comércio mero 60.938, de American Chemical
Tèrmos com exigência a cumprir:
e Indústria S. A.
Paint Co Averbe-se o contrato de
N.o 422.321 - Magnesite S. A. exploração.
N° 118.822 - General Electric Co.
N.o
422.794 - Bar e RestauN.° 120.648 - Independent Lock
Metalúrgica Oriente S.A. - Pede
rante So rocanabace Ltda .
Co.
para ser anotada na patente privilél,J
N.° 120.824 - Metalúrgica Alb:on
N.o 423.271 - Oswaldo Antunes de invenção n° 63.097 de João BapSociedade Anónima.
tista Falcar e José Giopatto - Aver.
N.° 123.251 - Textron Industries Pedrosa.
Inc.
N.o 427.288 - The Greyhound be-se o contrato de exploração
Transferência e alteração de nome
Corporation.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.o 428.007 - Sasco Sociedade de titular de processos:
DE INTERFERÊNCIA
uxiliar de Serviços da Construção
Calçados Tetea Ltda. - Pede paia
Ltda.
ser anotada na patente modèlo indusDe 8 de fevereiro de 1965
NP 428.232 - Sorne°, Comér trial n.° 2.682 'a transferência e a ai.
-cioeIndústraL. teração de nome - Anotem-se as trens..
Exigências:
N.o 431.445 - Igara Material de ferncias e a alteração.
Complemente a taxa de depósito Construção Ltda.
Piai Indústria e Comércio S.A. N.° 439.614 - Indústla Auto- Pede
de acórdo com a Lei n. o 4.505, de
para ser anotada nas patentes
mob:listica
Borton
S.
A.
modelo industrial na. 3.482 3.482'
30 de nvembro de 1964, e o que
dispõe o Código da Propriedade
as alterações de nome - Anotem-se as
Exigénciag
alteraOes de nome.
Indstrial, em seus arfa., 212 e 221
Castellani Indústria e Comércio de
Têrmos
com
exigências
a
cumTermos:
Plásticos Ltda. Transferência pesa
nrir:
o seu nome da patente niodalo iradas.
NP 253.241 - Argemiro Monn.° 4.441 - Anote-se a trans.
N.o 117.354 - Inter Coffiercial trial
ferência.
teiro de Oliveira.
e Industrial Ltda.
Ernesto Rothschild S.A. Indústria •
• N.o 321.171 - Agricobraz SocieN.o 164.283 - Metias, Lima e Comércio
dade de Expansão Agrícola e co- Transfere:ida para o sem
.
Cia. Ltda.
nome da patente modelo inchistrial
mercial.
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Repetições,. Públicas
'deverão remeter o' expediente
'destinado 4k-tj3ublicaçãô nós
jornais, -• diàriamenle, até •às
15. horas, f' xceto _aos sábados,'
quando deberãa .fazê-lo até às.
11,30 horas:-1-:•
•„- As reclamações pertinen-tes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas pôr eserilb, à Seçõri. de Redação, das
, 9 ás 17,30 horas, no máximo
aIé 72 horas após ' a saída' dos
•
órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autertUcados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras -e emendas.
Excetuadas. As para- o
•exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poder. se-ão tomar, em qualquer époea, por Seis meses ou um anõ.
• - As assinatui•as enc.:Acis
poderão ser -, suspensas sem
aviso prévio.
- Para facilitar aos aàstnantes
et verificação lto prazo de validade de suas assinaturas. 'na
-- As
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alo do wdblleldade do •xoddlopte do Depirtarnonta

Raolon n I a. ProprIod•d• industriai

Indeastria •

d44 Minletérip

Gandra*,

• Ima:Leso tuia 'calcina* do Departamente de trr4renan Nacional

ASSINATURAS
FiLfiátTIÇÕES P._ PARTICULARES

• •

FuNpogÁiuos

•
Capital e Interior: .
Capitai -e ‘ Interior
600,00,Setnestre
.
Cr$
.
Semestre .
. Cr$ • . 450,00
Ano .
. .• Cr$ 1.200,00 1 /Mo
Cr$--.
. Exterior:
E
•
Exterior:
•
Aná .........(4 1.300,00!Ano• .
C4 1.000,00
•

parte saperint do enderêça vão continuidade' no ,recefiimento
impresios, o número do talão dos . jornais; devem os cminan-:
de registro, o mês e o ano em tes providenciara: fespectiva
.•
renovaçãn com . antecedéacia
que findará.
•A 'fim de e pitat i so‘lução-de I mínima. de trinta ,(30): dias.
•

•

•

Públicae
'cingir-se-tia' • ás &assinaturas
atiuciis re,nôvadas até 29, 'de
fevereiro de cada ano e- as
iniciadas, em qualquer época,
pelas órgãos competentes.
-7-, A fim de possibilitar a re•
:nessa de valores • acompanha.' •
dos de esclarecimentos quanta .
á sua aplicação; solicitamos
usem .oS interessados prefe•
rencialmenle cheque ou vale
postal,' em itido a favor ,do
Tesoureiro do Departamento .
de • Im prensa Nacional.
,
- Os suplementos às edições. dos órgãos oficiais
iciais só •Se
fornecerão aos assinantes que .
os solicitaçê In no ato da assinatura.
- O funcionário' público fe- dera!, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá provai
esta condição no ato da- assifratura.
•
.. •
_
• - custo de cada eaemidca
atrasado dos drgãos oficiait
será, na venda avulso, acresCi;
do de Ca se do mesma
ano, e de (:rf, ;1:00, por ara
_r
deèorrido.
••'

a
mero 4.676 - Anote-se a transferência.
Indústria Alipesi Ltda., -- Transferência paar o seu nome da patente
modelo de utilidade n.° 4.802 - Anote-se a transferência.
jaes Constructeurs ASSOCie3 •-••• Ride
para ser anotada na patente privi:ég:o
de invenção n o 57.148 a transferéncia e a alteração de nome'- Anotemse a transferência 'a 'alteração de
nome.
Peterco Comércio e•Industria de Eletricidade Ltda. Transferénc;a pa-a
o seu nome da patente tnodêlo de utilidade n.° 5.711 - Anote-ae a transferência.
Metalúrgica Servui S.14. - Transferência para o seu, nome da pacata
privilégio de invenção n,° 59 ..243 Anote-se a transferência ,e pague mais
uma taxa de anotação.
Pilão Aços e Refinadores Ltda.
para o seu nome da paTransferência para
tente prisdégio de invenção 64.039 Anote-se a transferência.
. Air Products and Chemicals Inc Transferência para o seu nome da patente privilég'o de invenção n.° 67.413
- Anote-se a transferência.
Spindelfabrik Sussen Schurr Stahlecker Grill Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung - Pede para ser anotada na patente privilégio de invenção
n.° 68, .139 a alteração de nome Anote-se a alteração de nome.
Gunson's Sortex Limited_ Transferência para o seu nome da patente
privilégio de invenção a.° 69.475 Anote-se a transferéncia.
Beecham Group.,Limited - Transferência pasa O seu nome da patente
privilégio de invenção, tétano 119.9'9
- Anote-se a transferênC a.
Parke Davis 8 Co - Transferência para o seu nome da patente pia.
vilégio de invenção n.° 63.665 Ano.:
te-se a transferência _

•
jansSen Pharmaceutica Naandoze
Vennootschap - Transferência para
o seu nome das patentes privilégio de
invençã o as. 65.359 - 63.15 7 .
69.090, a-- --Anotem .se -*as transferências.Kaiser Jeep Corp' Pede para' &gr
anotada, na patente privilégio de invenção .n.° 65.994 a transferência e a alteração de nome - Anotem-se as transferências e a alteração.
Kaiser jeep Corp - Pede para ser
anotada na patente priv. de invenção
an.° 65.995 a alteração de ,
Anote-se a alteração 'de nom e.
José Fabri Fihos. - Transferancia para o seu -nome da patente priv.
?te invenção a° 66.226' •- Ano:e-se
a transferência.
FMC • Corp - Pede para ser anotada na patente privilégio de invenção
ia° 68.413 a alteração 'de nome 'Anote-se à alteração de nome.
È.'spól:o de José Guarnieri - Transferência -parcial na patente privilégio
de invenção, térmo n.° 120.515 -Anote-se a transferência dos direitos
pertinentes a José Guarnieri para o Espólio de José Guarnierl.
Citylux S.A., Comércio e Importação - Transferência para :o seu nome
da patente modelo industrial, termo mimeso 136.121 - Anote-se a. transferência. Molas No Sag •S A. - Pede .para
ser anotada na patente • privilégio cie
invenção, têrmo n.°. 105.567 a alteração de nome - Anote-se a alteração
de nome.
Técnica- Industrial Wap Ltda. Transférênc'a para o seu. nome da pareate mode'o industrial n.° 3.675 Anote-se a transferência.
Biscoitos São Luiz S.A. Pede
para ser anotada na patente desenho
industrial n° 3.762 a alteração de no
me - Anote-se a'alteração.

Cornelio ,Pestica Camas Sociedade
Anônima. Indústria e Comércio Transferência para o seu nome da: patente mod. ind :. ti. a. 3.796 'Anote-se
a transferência." •
- S.A. Comértio .e
Casa Rio Praia
Importação de Máquinas ,e Aprrelhos
de Contrôle Transferência -para, o
seu nome da patente anod. Infl a ., 4.209
-:. Anote-se a transferência.
Stanley Works .Great . Britain Limited
Pede para ser anotada na patente
modelo de ut lidada n.° 5.381 a transferência e a alteração 'de nome Anotem-se a transferência' e á alteração de nome.
Compagnie de Saint Gobain - Pede
para ser anotada .na patente privilég*o
de invenção n 0 56.910 a alteração de
nome - Anote-se a alteração de nome;
Quanto ao pedido de apostila - aposti!aase a mudança de -endereço para
•
Nevilly Sur Seine (SEINE) .a oncpagnie de Saint Gobain - Pede
para ser anotada na patente privaégio
de invaução n.° 57.034 a alteração de
nome - Anote-se a alteração de nonle.
- Quanto ao pedido apostile-se a mudança de enderêço para • Neuilly Sur
Seine (SEINE)
Compagnie de, Saint Gobain - Pede
para ser. anotada na patente privilégio
de invenção n.° 58.223 a alteração de'
nome - Anote-se a alteração de nome.
-- Quanto ao pedido apostile-se a ma+
dança de enderéço para Neailly Sur
Seine (SEINE) .
Compagnie de Saint Gobain
para ser .anotada na patente priv:légio
de invenção n° 62.628 a alteração de
nome - Anote-se a alteração de nome.
-.Quanto ao pedido apostile-se a mudança de enderêço para_ NsaiIly Sur
Se'ne (SEINE) . .
Radial Diesel Comércio. e Indústria
de Auto Peças Ltda . Transferênde
cia parcial da patente privilégio'
.

invenção n.° 64.103 - Anote-se ,
transferência dos -direitos pertencente
'
a I:defenso Valcarcel Regal. •
a The Dow • Cheinical' Co - Trans
ferencia -para o seu _nome da Ptent
prlvilégio de invenção, n.° 66.613 .,Anote-se a' transferência.
Coruelio Pertica Campa Sociedacl
amima , Indústria e Comércio , ,Transferência para o seu nome da patente pila, 1ég1O de invenção 66.774 -Anote-se a transferência.
Rheem MetalúrgicaLtda. - Ped
para ser anotada na p' atente. privilégie
de invenção n.° 67.609 a &tia-ação de
nome - Anote-se a alteração le nome:
FMC Corp Pede para ser ano.
tada na patente privilégio de invenção n.° 68.000. a alteração de nome
- Anote-se a alteração de nome..
Pede
Compagnie de Saint Gobain
Para ser 'anotada na I patente privilégio
de invenção. n.° 3.559 a alteração de
nome - Anote-se a alteração de nome.- Quanto ao pedido, apostile-ae a Mudança de -endereço para Neuiliy .Sur
Seine (SEINE).
Pilot Peta do Brasil . S.A. Indústria
e Comércio - Pede para ser aaotada
na . patente privilégio . de nvenou, Léumo ra° 111.519 a dteração le no-ne
- 'Anote-se a alteração de 'nome.
British -Titan Produets Co Limited
- Transferência para o seu nome da'
marca Rutiox- n.° 63.188 .- Anote-se
.'
a transferência.
Huican Ccrmpanhin de CmentoS Especiais S.A. Comercial e Industrial- Transferênca pára O seu come_ da
Marca Pingutno n.° 187.278 - Anote-se a transferência..
Wallace fi Tierman Inc [raiasferéncia para o seu nome das marcas
Ting ° 239.300 - Fresh n." 739:301 .
- Anotem se as transferencias.
Ct-Minnesota Mining . and Manufeie
ring Co --- Traniferênc sa paço 'o seu
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nome da marca Wollensak a.° 249.539
. - Anote-se mediante apostila a transfrenécia para Revere Camara Co. an
tiga Samica Corp. já anotada no reg.
anterior n.° 129.009 e ano te-se a transferênc.a.
Minnesota Mining and Manufacturing Co - Transfesência para o seu
nome das marcas Reveze n° 184.109
e Revere n.° 230.802 - Anotem-se
as transferências.
Exigências:
Pire/li S.A. C:a. Industrial Brasileira (junto a patente n.° 2.985) Satisfaça exigência.
Platt do Brasil Máqu nas Tes.teis
Limitada (junto a patente n.° 42.097)
- Satisfaça exigência
GNRD Pateia Holdings Limited
(junto a patente n.° 53.597) - Satisfaça ex gência.
Louise Genevieve Che'le (junto a
patente n." 54.083) - Satkaflça exigência.
Johnson & Jonhson (junto a patente
n.° 62.781) - Satisfaça ex'gén,zia.
Associated Electrical Industries Mancrester .Limited (junto a patente priv.
de invenção n.° 63.776) - Satisfaça
exigência.
" Personal • Products Corp (junto a
patente n.° 64.404) - Satisfaça exigência.
Associated Electrical Indu:steies Manchester Lim'ted (junto a patente número 64 421) - Satisfaça esigênda.
Jonhson & Jonhson (junto 3 patente
a. 64.569) - Satisfaça exigência.
Indústrias Quimicas Eletro Claro
S.A. Elclor (junto a patente 65.816)
- Satisfaça exigência.
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira (juati) a patente n.° 67.601) Sausfaça extgéneia.
Union Chimique Belga S.A. (unto
a patente a.° 70.230) - Satisfaça exigência.
13 F Goodrich Chemical Co (junto
a patente n" 52.002) - Satisfaça
exigência.
Amortecedores 13:ooklin S.A. (junto a patente n.° 85.957) - Satisfaça
exigência.

Aplicaoes Técnicas Industriais Servo
System Ltda. (junto a patente têm
n.° 134.411)
Satisfaça exigência.
Metalúrgica Sandra Ltda. (junto a
paten'e a." 5.394) - Satisfaça exigência.
Lanif:cio Suiriogrande ge S.A. (junto a patente n° 4.483) - Satisfaça
exigência.
Lanif'cio Suiriograndense S.A, (junto a patente n.° 53.466) - Satisfaça
exigência. •
Incometal S.A. Indústria e Comércio (junto a patente n.° 57.759) Satisfaça exigência.
Compagnie de Saint Gobam ()mito
a patente n° 68.331) - Satistaça exigência.
The National Cash Registar Co
(junto a patente têrmo n.° 115.736)
- Satisfaça exigência.
D versos:
Armando Santeiro (junto a patente
a.° 3.159) - Arquive-se o pedido de
t••ansferência por falta de. cumprimento
da exigência.
Pa'metal S.A. (junto a patente
n" 59.170) - Arquive-se o pedido
per fa'ta de cumprimento da ex:çpnc:a.
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Produtos Elétricos Elicar Limitada
(junto a patente tésmo n.° 146.526)
- Arquive-se o pedido de anomção
por falta de cumprimento da exigência.
Rona'do Goyannes (junto a patente
térmo n.° 149.005) Arquive-se o
pedido de transferência por falta de
cumprimento da exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAVSES
De 8 àe fevereiro de 1965
Exigências:
Complemente a taxa de dePósito
de acôrdo com a Lei n.o 1.505, de
30 de nvembro de 1964, e o que
dispõe o Código da Propriedade
Intistrial, em seus arta. 212 e 221
Têrmos:

N.0 818.914 - Malta MattOs
C:a. Ltda.
N.° 652.872 - Laticínios Leoa
Ltda.
' N.° 653.477 - Fábrica de Carrecerias Silmar Ltda.
N.o 654.312 - Cia. Prada Indústria e Comércio.
N.o 659.385 - Importadora Ico
Comercial S. A.
N. o 654.558 - Casta Penne &
Cia.
N.° 654.599 - Soc. União de
Lachnios Lida.
N.° 656.402 - Distilaria Vence
dora Ltda.
N.0 658.197 - Agua Sanitária
Super Globo Ltda.
N.° 658.1'98 - Radio Jernel do
Brasil Central S. A.
N.o 658.663 - Cia. de Cigarros
Sinimbu.
N.° 658.748 - Ind. Comérc:o
Casa Bravard Placas de Metal e
Carimbo de Borracha Ltda.
Na. 659.171 e 659.172 - Piástifon S. A. Plásticos e Derivados.
N.o N.o 659.351 - Soc. Abastecedora de Gasolina e óleos Ltda.
N. o 659.607 - Cia. Química
Duas Arvoras.
N.° 659.762 - Octavio Ferreira
Leite.
N.o 660.404
Era S: A. Comérck) e Indústria. •
.
N.o 661.895 - Lopes Rodrigues
& Cia. Ltda.
N.° 661.896 - Antônio de Lago
Cargueira Ltda.
N.° 661.983 - Suzette Lingerios Final Ltda.
N.o 663.067 - Bracco Novotherápica Laboratórios S. A.
N.o 670.366 --860 Paula Alpargatas S. A.
N.o 873.868 - Perfumaria Mascotte Ltda.
N.o 465.968 - Augusto Gatner
Netto.
N.0 512.428- Lago & Cia.
N.o 512.430 - Tecidos Custódio
Fernandes S. A.
N.° 687.661 - Rodoviário Morcantil Ltda.
N.o 672.933 - Escavações Sito
Silvestre S. A.
N.o 872.934 - Itad. e Comércio Irmãos Cestari S. A.
N.° 672.935
Indústria e Comércio Cestari S. A.
N.0 672.979 - Mihal Iliescu.
N.° 673.002 - Fratelli Vita Ind.
e Comércio S. A.
N.o 673.021 - Editorial Bruguera Ltda.
N.o 673.023 - Ignazio Terrana.
N.0 673.0.0 - Água Sanitária
Super Globo Ltda.
N.o 673.862 - Fornecedora de
Com p ensados Supremo Ltda.
N.° 673.863 - Fornecedora de
Compensados Supremo Ltda.
N.° 673.913 - Construtora Metrópole Ltda.
N. o 673.916 - Prednii alóvo
Mundo S. A.
•

N.o 509.230 - José Santos S. A.
Calçados.
N.o 599.291 - Sigla Equipamentos Elétricos Ltda.
N.0 591.522 - Comércio de Tecidos R. Monteiro S. A.
• N.0 599.295 - Sigla Equipamentos Elétricos Ltda.
S:gla EquipamenN.o 599.3.48
tos Elétrico Ltda.
N.° 449.41 - Irmãos Trardan.
N.o 617.919 - Farmoquírnica
S. A.
N.° 628.982 - Indústria e COmérejo Cafés Esclohiclos Ltda.
N.° 627.186 - Lojas Regal Louças Ltda.
N.o 827.194 - J. P. Abreu &
Cia. Ltda.
N.9 627.924 - Maulio Frangelli.
N.o 629.588 - Fernando Ferraz
N.o 629.331 - Mercearas Nacionais S. A.
N.° 629.899 - Comércio de Tecidos it. Monteiro S. A.
N.° 629.901 - Comércio de Tecidos R. Morteiro S. A.
N.o 631.062 - Emprêsa de
Transportes Marumby Ltda.
N.° 633.593 - M. Areal & Citt.
N.0 636.460 ,feira Materiais
de Engenharia e Instrumentos Reproduções e Ampliações S. A.
Ns. 536.161, 636.464, 636.46§,
636.466 e 636.407 - Meira Materiais de Engenharia o Instrumentos
Reproduções e Ampliações S. A.
Ns. 640.098, 640.099; 640.100,
640.993, 640.995 é 640.996 - Lanifício Sulriograndense S. A.
N.o 640.697 - Costa Penna &
Cia.
N.0 841.063 - Bracco Novotherápica Laboratórios S.. A.
N.° 642.089 - Iids. Esmaltarte
Ltda.
N.° 612.560 - Calçados São
Crispim Ltda.
N.° 614.039 - Franceschi & Cia.
Ltda.
N.° 641.402 - Zaroni & Cia.
Ltda.
N.° 618.698 - Organização Ted
de Serviços Ltda.
Prorrogação de marcas:
N.0 616.807 - Luminosos Miralux Ltda.
Foram prorrogada os registros
N.0 1517 .334 --- Fralwanda Mai
correspondentes aos segu,etes Urfatura Plástica Ltda.
N.o 617.335 - Foca Foto Ótica MOS.
N.d 512.480 - Algivita - WaCartografia e Afins 5. A.
N.° 617.337 - Fora Foto ótica kmnoto S. A. Produtos Químicos
e FarinacêutiCos - Classe 3.
Cartografia e Afins S. A.
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N.° 525.758 - Sabão Pirahyra
- Fonseca Irmãos Indústria e Comémio S. A. - Classe 46.
N.() 553.408 - Três Diamantes
- Casa Tozan Ltda. - Classe 6.
N.0 579.607 - Gloy - A. \VIL
me Colher Llmited - Classe 17.
N.° 588.558 - Riba da Tarde
- Cia. Fornalistica Caldas Jr. Classe 32.
N.° 531.301 - Casa Tozan Limited - Classe 33.
N.o 865.991 - Rosa Ouro - Col.gato Palrnolive Co. - Classe 48.
N.o 668.901 - Alcool Estoril J. M. Marcos Bebidas Ltda.
Classe 1.
N.° 669.047 - Madeira Izidoro
M. - Cia. Vinícola da Madeira
Ltda. - Classe 42.
N.°
- P. & B. - Patora & B aldwins Limited - Classe
n.° 22
N.o 669.632 - Walita - Bilro
Ind. 'Walita S. A. - Classe 17.
N.o 669.773 - Sabão Platino Carlos Pereira Ind. Química S. A.
- Classe 48.
N.o 672.327 - Si ou Non - Perfumaria San. Dar S. A. - Classe
no 48.
N.° 672.418 Ultragaz Um Perfeito Serviço de Gaz - Cia. tiltragas S. A. - Classe 47.
N.o 672.572 - Rio Claro Extra
- Cia. Cervejaria Caraeu - Classe
n.o 42.'
N.° 672.573 - Cera Mundial Pasta Mundial Ltda. - Classe 46.
N.° 672.577 - Haiti - Café Seleto In dústria e Comércio Ltda..
Classe 41.
N.o 673.029 - Carrinha do Ser..
tão - D estilaria Cavalo Preto Ltda.
- Classe 42.
N. 0 673.703 - ET)
Argos Industrial S.A. - Classe 36.
N o 673.704 - LA - Argos Industrial S.A. - Classe 36.
N.° 673.706 - I,A
Argos Industrial S.A. - Classe 31.
N.0 673.707
LA
Argos In..
dustrial S.A. - Classe 24.
N.o 673.708 - LA
Argoa Industrial S.A. - Classe 22.
Pro rrogação de ineignia:
N. o 673.701 - IPSA - Importadora Pellegrino S. A. - Classes
na. 1 . , 6, 7. 8, 11, 14, 21, 31; 39;
46 e 47.
NP 673.702 - Pellegrino - Imp oradora Pellegrino S. A. - Cias.
fies 1, 6, 7, 11, 14, 8, 21, 31; 39;
46 e 47.
Prorrogação de s i nal de pra.
pagarda:
N.° 886.648 - GB
Comercial e Construtora S. A. Classes 16 e 33.

Prorrogação de frase de pro, paganda:
N.° 665.866 - Estudando Venci
Estudando Venceras - Octavio
Ferreira da Costa - Classes 17 28,
32, 35, 38 e 49.
Prorrogação de título de estabelecimento:
N.° 669.351 - Mecánica Europa
Mecánica Europa S. A. - Claases 8, 8, 11, 21. 33 e 39.
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Prorrogação de marcas:
N. o 673.020 - Cardoso Matos k.
Santo
Antônio
Cia. Ltda. - CaSa
Foram prorrogados os registros
- Classes 8, 11, 17, 18 e 31.
correspondentes -aos seguirtes termos:
N. o 669.630 - Kerman Kerman Máquinas Elétricas S. A. 512.458
Gomar
Ind.
e
CoN.6
8.
mércio de Artefatos de Rádio Li- Classe
N.° 672.230 . - Emblemática mitada - Satisfaça exigencir.
N.° 662.133 - Metalúrgica Ga- Laboratór:o CHI-tela Silvá Araujo zarra Ltda. - Satisfaça. exige' eia. Class-e 3.'
N.° 672.233 .- Laboratório CliN.° 673.91 5 - Lucilo Braga Comércio e Indústr:a Ltda. - Sa- nico Silva Araujo S. A. - Classe
n . o ?.
tisfaça 'exigência.
N. o 672.403 - Zuffolan •- MoEXPEDIENTE- DA DIVISA0 DE lari S. A. Comere n at e Importa. •
dora - Classe 1.
MARCAS - REPUBLICADO
•
Ni° 671.217 - Triunphador Transferêncnia e alteração de Fáb. de Cigarros Flórida S. A. nome de titular de processos:
Classe 41.
De 8 de .fe y erei ro . de 1%5
Societe des Autornobiles Alpine
- Transferência para O seu nome
os Alp:ne &gemia de Audos títu l
tomóveis, têrrno 476.570 - Garuge Alpine, térrro 476.57 1 - Alpino, termo 476.572 e nas marcas
- Alpine,
Alpine, termo 476.57 3
termo 47õ:574 Alpine, termo
termo DÓn. o 476.575 - Alpine,
mero 476.577 - Alp i re, termo núAnotem-se as
mero 476.578
transferenc,las.
Societe dos Automobile, Mpine
Transferência para o sen nome
da marca Alpine. termo 476.576
- Anote-se atratsferencia. Quanto
ao ped:do de fls. 10, aguarde-se
a concessão do registro.
Societe dos Antomobile, Alpine
;- Transferência para o seu nome
da marca Alpine, termo 476.579
Anote-se atrarsforência, Quanto
ao Pedido de fls. 8 •aguarde-se
concessão do registro.
Exigências:
Complementem: a taxa do depósito de acôrdo com a Lei 1.0 4.505,
de 30e novembro de . 1964, e o
que dispõe o Código da Propriedade Industral em seus art. 212
e 221.
430.786 - Fai'mácia Santa
N.o
Filomena Ltda.
NP 455.838 - Nylok S. A. Ferragens e Ferramentas.
NP 455.839 - Nylok S. 1. Ferragens e Ferramentas.
455.8i0 *- Nylon S. A: •Ferragens e Ferramentas.
NP 455.841 - NylOk 5..A. For.
ragers e Ferramentas.
Nylok S. A. Fer_
N.0 455.794
o
e
Ferramentas.
ragert
N. o 455.797 - Nylok 5. A. Ferragens e Ferramentas.
N.° 455.798 - Nylok S. A. Ferragens e Fell'arnenfaS.
• N.° 455.832-- Nylok S. A. Ferragens e Ferramentas.
NP 455.836 - Nylok 5. A. Fprragers e Ferramentas.
• N.° 670.424 - Fiação e Tecela g e m SadrAn a S. A.

Oposições: .

Cia. ' Mercantil e Industrial Arapuã - Oposição ao termo número 653.15-1 marca Araptia.
Cia. Mercantil e.Industrial Arapuã - Oposição ao termo mimero 653.151 marca Arapua., • •
•Elbio Camilin _ oposição ao
térmo 651.658 titulo Edifício São
Camilo.
• Itamaraty Empreendimentos L1m:tada - Oposição ao têrmo número 629. .981 sinal -Itamaraty.
Rio, 8 de fevereiro; do 1065, Assinei e ercerrei 22 laudas do-expediente - Nilton, Alvjrn- Xavier,
D.retor do S. Documentação.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

TÈR1V10 N° 124.048
De 7 de novembro de 1960
Requererite: Oswaldo da Rocha Mo
re:ra - Estado do Rio de Janeiro.
Titulo: Um . bolso de segurança para
calças e outras peças de vestuár'o. 2 Modelo de _Uti'idade.
1.°`- Um bolso de segurança para
calças e ouiras peças de vestuário.
caracterizado por. ser constituído por
duas fõlhas de pano, pespontadas em
todo ;seu contõrno, tendo. centralmente
uma fõlha de pano uepiradora; em que,
esta fõlha separadora é provida de
urna abertura, guarnecida por um fêcho
éc'air, formando assim o bolso de se-,
gurança. - Total de 2 ponto"

TÉRMO N.° 124.216
De 16 de

novembro de 1960

Requerente: Kjell -Jakobsen e Tord
Kjaerner Semb. - Noruega.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou referentes a um processo de escavação
de rocha minério e similares por meio
de expressão e meios para usar no
dito processo. •- Privilégio de Inveztção•
1 - Num processo de escavação
de rocha, minério, terra e similares por
meio de explosão, compreendendo as
etapas de abrir um furo no material
a escavar: disposição de elementos individuais de material explosivo de acôrdo com um pqdrão desejar° ao longo
Diversos:
de meios de haste alongados, Inseri/tient° dos ditos meios de haste no dito
N.° 473.503 - Paulo Geált
furo, e detonação do material expio
irrniio - Arquive -se.
sivo o aperfeiçoamento que consiste
Fáb.
de
CalçaNP 642,258 _ Aguarde-se. no fato de os meios de haste alonga-

dos Topázio Ltda.
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dos são feitOs de material em fôlha
moldado numa forma de secção transversal acanalada rebaixada para permitir o inserimento dos ditos elementos
individuais numa direção lateral com
referencia ao canal, e localizar os elementos dentro da secção transversal
acanalada pela ação de agarramento
permitida pela elasticidade dos meios
de haste alongados. - Total de 6
pontos.
A requerente reivindica de acórdo
com sa Convenção Internacional, e o
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.963, de
27 de agõsto de 1945, a priuridade do
correspondente pedido deposi t ado na
Repartição de Patentes da Noruega,
em 19 de novembro de 1959, sob número 133.839.

adaptada a barra do calcador da má.
qu'na de costura, e outra-móvel adap.
tada a barra cia agulha da mesma
máquina, adaptações' essas reguláveis
por conexões distensivels • e contráteis
e por articulaçt5es. - Tot'a de 5

TERMO N° 125.789
De 10 de jane:ro de '1961
Requerente: A. Brarnbila S.A. Indústria e Comércio de Máquinas e
Acessórios Texteis". - Estado de
São Paulo.
Processo para fabricação de pente
para, teares de tecidos fe:pudos. Privilégio de Invenção.
1 ° - P:ocesso para fabricação de
pentes para tecelagem. caracterizado
por: prender-se uma série de laminas
(2), entre dois tirantes (1) paralelos,
formados cada uni deles por duas bar-.
ras paralelas colaterais, entre as quas
pene:ram as extreMdades das -lâminas,
ou dentes:. enrolar-se nos tirantes, fios
(3), helicoidalmente, passando cada
espira entre duas lâminas consecutivas.
dando-lhes igual espaçamento; introduzir-se duas molas (4) metálicas, nas
lâminas, próximo dos tirantes (1) 'ficando: cada esp:ra de cada mola, entre
duas lâminas consecutivas: introduzirse, nos vãos situados entre as faces
internas das espiras das molas, e as
facds laterais das lâminas, hastes (5)
metálicas ou não. cortando-se a segtvi
os fios (3) e retirando-se os tirantes
(1); introduzir--ao no lugar dos tirantes (1), respect.vamente. duas molas
(6) metálicas, e hastes (7) metálicas
nos vãos situados entre "as faces internas das espiras das mo'as e faces la
terais das lâminas; retirar-se, a seguir,
as -hastes (7) da mola (6) inferior,
coloeandose no lugar delas hastes (8)
de menor secção transversal; separarse alternadamente as extremidades inferiores das lâminas (2). no sentido
de seus planos: introduzir-se . entre as
extrem'dades das lâm'nas (2). uma
haste (9) meta.kca; e, finalmente, arrematar-se as extremidades do pente
com reforços (10); e considar-se o
pente com o encher de solda Os interstidos da mola . as hastes. - Total
de 2 pontos.
TERMO N.° 126.579

De 2 de dezembro de 1960
Titulo: Novo dispositivo aplicável
em máquinas de zostura e outras máquinas.
Requerente: Dilah Maria ' Mallio São Paulo - Privilég'o de Invenção.
1.0 - Novo d spositivo aplicável
em máquinas de costura e outras má.
quinas. caracterizada essencialmente por
compreender um ' dispositivo de co-te.
constituído por um conjunto de duas"
'âminps . cortan'es. de movimentos in.
dependentes ou conjugados uma fixa

•

pontos.
TERMO N° 127.261
De 28 de fevereiro de 1961
• Requerente: Nkolino Guimarães Moreira -- São Paulo.
Titulo: Aquecedor de água racional
- Privilégio de Invenção.
1. 0 r-- Aquecedor de água racional.
caracterizado pelo fato de ser a câmara de combustão do gás circundada
por finos lençóes de água que o envolvem, recebendo assim diretamente a
quase totalidade do calor radiante da
chama. - Total de 5 pontos.
• TERMO N.° 128.059
•

De 3 de abril de 1961

• Piivi'égio de Invenção: "Máquina
para rebitar ferros •trefilados, com , ajuste e prensagem automáticos".
Indústria e Comércio 'Nardi Ltda.
Estabelecida na Cidade de São
Paulo.
- 1. 0 - Máquina para reb:tar ferros
trefilaclos,' com ajuste e prensagem eutomáticos, compreendendo inicialmen'e
uma armação de base, com dois montantes planos verticais. pouco afastados
entre si, caracterizada por uma grande roda dentada, com • rotaçãO provida por motor elétrico, através de .
uma transmissão qualquer, roda esta
montada livre em tôrno de um eixo
principal e capaz de com 61e solidar!.
zar-se pela liberação de um pino de
engate, normalmente travado por pedal
posterior. - Total de 5 pontos.
•

• TERMO N.-° 128.425
De 27 de• fevereiro de 1961
• Requerente: Plinio de • Freitas São Paulo.
Título: Parafuso de cabeça istria la
na face de pressão - Modelo de Util'dade.
•1.° Parafuso., tom face de pressão
estriada. caracterizado e reivindicado
pelo fato de ser fab r icado com estrias
na face inferior da cabeça em disposi•
çâo radial e com obliquidade voltada
no sentido do desenroscamento justamente para dificultá-lo. - 2 Total de
2 pontos.
•

TERMO ' N.° '128.426

De 27 de fevereiro de 1961
-Requerente: Prnio de Freitas - São
Patio.
Titulo: Porcas com faces de pressão
estriadas. - Modelo de Utilidade.
1.0 - Porca com face de .pressão
estr:a'cra, caracterizada reivindica 'ia
pelo fato de ap-esentar uma ou as
duas faces de pressão no obieto com
estrias em dispos'çãoradial e de obli
quidadcs em sent'do CO. ntráro ao riesen
roscamento. - Total de 2 ponto.
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• TERMO N.° 116.760
De 4 de fevereiro de 1960
-Requerente: &ming Bau 'A .G .
Klockner-Humbold-Deutz A .G., firmas
industriais e comerciais alemães, esta'belecidas em Colónia — Deutz ' —
Alemanha.
Pontos característicos de: ?,D,sposi..
tivo para betonagem de elementos alongados de construção civil."
1.0 — Dispositivo para betonag. em
de elementos deConstrução civil dispostos aproximadamente horizontais, - e
a uma cera, altura acima do terreno,
apoiados por meio de pilastras' ou eolunas. em particular quando integrantes
de poetes, vias elevadas e estruturas
similares, caracterizado por no minimo
•uma viga movediça deslocável: Abre
a parte já concretada da obra: erija
viga é configurada de maneira a poder
ser- avançada, livremente saliente trólere
a dita parte já concretada, dela ar
projetando por uma distenda corres, pondendo a um vão entre duas' :olu
nas consecut vas, e podendo ser aja, ada sõbre a co'una subsequen te. rendo
Nade à dita viga movediça uma viga
de armação ou andaime, de , tal modo
que esta tlitima possa ser avançeria
poi. empuxo ou tração. junto à 'viga
movediça, pela distância - correspondente ao intervalo entre duas colunas con
seeutivas. — Total de 18 pontos.

DI r,R10: OFICIAL (Seção III)
de classe B. recursos„ pa ra suprir um
sinal numa primeira frecjeancia para o
+circuito emissor do dito transistor e
recursos substancialmente não-respondíveis a, sinais na dita primeira frequeri.
da para medir a ampl:tude de um
componente da corrente do coletor e
um ': componente da corrente base do
dito transistor. que tem uma segunda
Frequência. a qual é múltipla da dita
primeira frequência. — Total de 13
pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
com á Convenção Internacional e o
Artigo 21 do Decreto-lei n.° 7.903,
de 27 de agósto de 1945, a prioridade
do' correspondente pedido depositado
na' epartição de Patentes os Estados
Unidos da América, em 8 de main'ede
1959, sob n.°' 811.842.
•
TERMO N.° 119.03

•
Artigo n.° 21 do Decreto-lei n.° 7.903,
de 27 de ageato de 1945 a prioridade
do correspondente pedido depositado'
na Repartição e Patentes dos Estados
Unidos da América. ere 3 de igesto
de 1959, sob n.°- 831.194.
TERMO N.° 122.355
De 31 de agOsto de 1960'
Requerente: ADIR— Apparacchi
Di Ra ffedd emento
Sr .1.
Itália.
Titulo: Unidades refrigeradoras portáteis
Privilégio de Invenção,
1.°,. Unidade- refrigeradora portátil
apropriada para refrigerar e/ou manter
frescos produtos eiquidos ou sólidos, caracterizada pelo No de compreender
uma caixa termicamente isolante que envolve pelo menos uma célula ( tendo
qualquer forma) apropriada para conter
urna substância frigorifica e -pelo menos uma célula (tendo* qua'quer forma apropriada para conter o material
a ser refrigerado e/ou mantido a uma
temperatura inferior' à do ambiente circundante, estando interposta, entre os
espaços internos das duas células ou
dos dois grupos de células apenas uma
parede calorlficamente condutora e tendo 'cada um dos' dois referidos recipientes urna abertura com um elemento de
fecho, consistindo a substãncia frigorifica numa mistura frigorifica. Total de
16 ontos:
. Prioridade: Itá'ia, em 24 de setembro de 1959, sobe n.° 36-301 e 9 de
março de 1960. sob ns. 42-118 e 42-11.9.
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,
Finamente, a depos.taáte reivind:ca
de acôrdo com a Convenção Interna.. .
cional e de conformidade com o artigo
21 do Código da Propriedade Incluatrial, *a pri oridade dos correspondentes
pedidos depositados na Repaição de
Patentes da ' Alemanha, em 23 de Iaheiro de 1960, sob n.° A 33.825 X-39a
para os pontos .14 e 16; em 29 de ia- i
neiro de 1960, sob n.° A 22.832 X-39a
para os pontos 1 10 — 11 — 12 —
13 — 15; em 16 de abril de 1960, sob
n.° A 24.464 X-39a para os pontos ...
17 e 18; em 22 de julho de 1960, sob
n.° A 35.189 X-39a para os pontos
2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9,
respectivamente. Um total de 21 pcin.
tos.
TERMO N.° 125.210

De 23 de dezembro de 1960
Requerente: F. arbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vexai. Meister Lue,us
, Brüning, f irrna aiema, estabeleciaa
Depositado em 31 de maio de 1960
Requerente: Cama Bruna S.A. -an Ierankiurt/Main-Hoechst, A.emanha.
Pontos característicos': "Processo Para
São Paulo.
a
flutuação de minérios de ferro' oxidi, Pontos característicos de: -"Guarda
cos" (Privilégio de Invenção) . •
roupa para veículos". — Privilégio
1.0 Processo para a flutuação de mide Invenção.
nérios de ferro oxidicos comendo
1. 0 — Guarda roupa para veicidos,
quartzo e silicatos e/ou carbonetos, ca..
caracterizado por ser o meeme, em sua
racter:zado peo fato de se adicionarem
estrutura externa (3), adaptarei à paresuspensão de lltuação, "no: decorrer
de lateral do veículo, podendo .ser,
de uma flutuação indireta, em dois esOU pão, apoiado seibre o chão (2)
tágios, um reagente coletordo veiculo, sendo que o • a das ia roupa
TERMO N° 118.339
, por
e
eurri aniemico, e de se removrem
apresenta uma porta (4) provida de
meio
de
flutuação
Mediante
emprego
alça (5) e espelho (6), e, se articula
De 1.° ' de abril de 1960
de um- agente , depressor o quartzo, saià estrutura (3) por meio de dobra.
cattos e/ou carbonatos e de se concendiças (7), fechando-se' em tr:neses (8)
Societe D'Etuties Ferroviaird
trar
o 'minério de ferro oxid1co.
França.
de pressão, tendo ainda ieternia e steTERMO N.° 122.438
Finalmente,- a depositante reivindica
. Titulo: "D spositivo de . fixação de. per ormente trincos. oetogonais 'entre
de acôrdo com a Convenção Interna- .
si (9 e 10) . .— Total de 2 pontos.
tr'ilho"; — Privilégio de. Invenção.
De 5 de setembro de 1960
tonal e 'de conformidade com o artigo
1. 0 e—
Dispositivo ;de fieação de
'Requerente: José Gilberto Monteiro, 21 do . Código da Propriedade Indus..,
trilnos. com p reendendo 'uma- trave, faDécio Cozzo Loureiro e Braulio Moraes trio'. a' pr!oridade do, correspondente'
TÊRMO N° 121.727
chos de manutenção do „trino 'soare a
de Oliveira Pinho. '
pedido, depositado na., Repartição de
trave e, parafusos, de . fixação 'atravesTitulo: Nave'- processo de união de Patentes da Alemanha, em 28 de JaDe 3 de ageato de 1960 sando Uses fechos e .1nentedos osci barras ara a montagem de estruturas neiro de 1960, sob 'o o.? -F 39.404
lantes na trave transvereaanente à liWarner Electric Brake G eutch diVersas
Privilégio de Invenção.
•
VI/1c. Um total de 8 pontos.
nha de apoio do trilo cada- fecho
1. 0 nevo processo de união de barras
compottando em sua extremidade opos Company .— Estados Unidos da Ame.
para' a Montage:á de " estruturas diver,
ta aquela destinada a se apoiar siebre rica
o ir lho, um diedro reentre are, de preTitulo: "Emb?eagem - de fricooe sas, caracterizadas eido- emprego de um
TERMés• N.6 125.211 ou mais grampos-presilhas aplicados às
feeéncia sensivelmente reto, o dito eisPrivilégio de Invenção.
•
barras a eunir. Total de 3 printos.
positivo sendo caracterizado pelo fato
De. 23 de deiembro de 1960
1.°
1—
'Uni
acoplamento
ou
embreade que *um died-o saliente é ajustado
•
- - •
•seibre a trave de maneira a se encaarar - gem de 'fricção tendo, em combinação
Regazrente: Bot Brassert . Oxygen
doia
tambores
dispostos
!ado
à
,
lado
TERMO Ne° 125.208
no diedro reentrante do fédioe unia
Technik
Ag, .firma industrial e comerpeça de apoio sendo' vantajosamente e montados para rotação reciproca ene
cial suíça; estabelecida em Zurique,
De 23 de dezeiábero de 1960
tórno
de
um
eixo
,
geométrico
comum,
interposta entre o diedro saliente
Requerente: ArLurg Feingerâ Tafa- Suíça.
trave e o d i edro reentrante do fecho uni dos tambores sendo um propelsor.
brik Ohg Hehl
Seihne„ firma 'indusPontos caracterisacos:-"Proces.sõ para
a e fixada a um desses d ámetros. — uma cinta de fricção livremente Cai- trial e comercial Acme, estabeleci-tia em
tuante sobrepondo-se - às partes exterSeg,uern -se-Os pontos de 2 a 4 • nas adjacentes de ambos os tambores Lossburg/Wertt., Alemanha. ae realização- de operações metalúrg icas as.
sim como dispos:tivo para o mesmo" —
A requerente . reivindica de aeteirda
'Pontos característicos 'de: "Máquina (Prvilégio de Invenção).
com a Convenção Internacional e. o e frouxamente encaixada sóbre os tamArtjgo 21 do Decreto-lei n.° 7.903, bores para livre rotação em relação de fundiçáo a jato com „disposição al1. 0 Procãso para realização de opede 27 de agósto de 1945, a priorida ee aos mesmos, a cinta seneo alterskvel ternadamente • horieontal ou vertical do rações metalúrgicas, especialmente para
em
diâmetro
para
agarra:
os
ter
Luagregado
de
fechamento
da
matriz?.
—
do cosrespondente pedido depositado
refinação ou prerefinação de ferro bru• .
na Repartição -de Patentes da França, res por atrito e dessa forma transmitir Privilégio de Ir-tenção.
1. 0 Máquina de fundição a jato, com to, para afinação e ligação de aço e siem 3 de abril -de 1959. sob mime • o torque do tambor propulsor ao outro
tambor, uma bobina helicoidal frontal- disposição si terneldamente horizontal ou milares, no qual um produto de carga
ro 791.227.
mente encaixada com a ciuta para gi vertical de agregado de fechamento • elee introduzido num recipiente dotado com
rar livremente em relação à mesma e molde,' caracterizada pelo' fato de que um revestimento refratário, é insuflado
dispositivos operáveis guaxe :o ativados o 'agregado de fechamento do molde, um elemento de' insuflação contendo oxiTERMO e N.° 118.258'
para derivar um torque da rotação pelo menos, um agregado de fundição gênio puro, sendo ao mesmo tempo
reciproca dos tambores e apl:cai . o
De 6 de maio de :1960
, ae1alree nte regulável e munido adicionado Produtos sólidos finamente
dito toique entre extremidades opostas a i ãto
com um mecanismo de dosagem para granutados, como CaO, caracterizado
da bobina e dessa ' forma variar o
pelo fato de que o elemento de insul aRequerente: Philco Corporation
diâmetro da bobina numa direção para o granulado de material sintético, que ção é introduzido sob a forma . de um
Eetados Unidos da América.
funciona
independenteniente
da
posiçeo
Titulo: C rcuito de 'ensaio de tran- comprimir a chita radialmente contra de trabalho, se achará montados,
corpo de radiação iico, eeenico ou cilia.
os tambores, os dispositivos por etitimo
sietnr — Priviliégio de Invenção.
drico, formando-se um campo anelar ale
maneira
osciláveia
no
pé
da
máquina.
menc'onado incluindo uma embreagem
1 ° — 'Um -ci-cuito de ensaio de p'oto tendo um clemente da mesma sendo que, em qualquer . posição de tra- reação e de que os produtos adicionais
são introduzidos no interior do corpo
transistor caracterizado poe compreen conduzido por uma esniral extrema da brilho, o agregado defechamento'
. i
der recursos acoplados ao emissor e bobina. — Seguem -se os pon • os de molde e o nnf-ti p do ou • os- agregados de radiação e da zona anelar de reação.
Finalmente, a depositante reivindica,
eaietor do transistor a ser ensaiado 2 a 23.
reeeect'vem e - ta de fundiceo a . jato, se
para neer em bas o transistor a ser
A requerente reivindica de areado • , ach e m d' ee-ieso coe y' ro mee te entre s' de acôrdo com a Convenção Interna.
ciónal e de conformidade Com o artigo
.
çe----- d e • le 1 5 rnni,ep reto.
ensaiado para opeeaçâo eseencialmente com a Convenção latem ieeinal
De 31 de maio de 1960'

DKRIO OFICIAL (Seção 111)

646 Sexta-feira 12

tência às Influências climatérica%
caracterizado pelo fato de conter
O a 0,2% de earbónio, 0,01 a 0,40%
do silício, 0,2 a 1,50% de manganãs, 0,5 a 0,10% de fósforo, 0,2 a
dução de substancialmente 30% até 0,6%, de cobre e 0,05 a 0,5% de,
70%, e a seguir submeter a tratamento titánio sendo o restante constituítérmico, este aço duas vazes laminado do por 'ferro.
Um total de 2 pontos.
z frio. Um total de 4 pontos.

melhor a duas ,vêzes) o cumpri..
mento 13 da base do ri, a qual base,
perpendicular ao montante o liga.
da por um arredondado a éste último, é igualmente retilíneo, sendo substancialmente plano o rebaixo aular previsto no ai lel- para
conjugar por atrito com a base do
citado L.
TERMO N. 125.589
Total de 7 pontos.
A requerente reiVindica de acórTÉRMO
N.o
125.938
De 3 -de janeiro de 1961
TERMO N.o 125.903do com a Convenção Internacional
e o art. 21 do Decreto-lei 7.903
De 17 de janeiro de 1961
' Requerente: Yawata Iron 9, Steel Co.,
De 16 de janeiro de 1961
de 27. de- agôsto de 1915, a prol-iTóquio, Jadão.
dade do correspondente pedido,
Requerente
—
Yawata
Iron
&
Ponto característico: "Processo para • Requerente — Yawata Irou &
depositado na Repartição de PaSteel
Co.,
Ltd.,
firma
industrial
e
aluminizar chapa de aço" (Privilégio de Steel Co., Ltd., firma industrial e
tentes Luxemburgo, em 26 de jacomerciai japonésa, estabelecida comercial japonèsa, estabelecida' neiro
Invenção).
de 1960.
erri
Tóquio,
Japão.
0
1. Um processo para ,aluminização em Tóquio, Japão.
tos
característicos
de
P
Pon
roces
Pontos característicos de procesde chapa de aço por imersão a quente,
-sopardegsoifcaçãd oero aperfeiçoamento caracterizado por so para produzir chapa ou tira de
Tii.:RISIO N. o 126.275
consistir no us? de um banho de alu- ,g0 sitiei° com dupla orientação retido pela sua circulação no vácuo
—
Privilégio
de
invenção.
mínio dekzetido, no qual o chumbo é magnética — Privilégio de invenDe 31 de jarriro de 1961
Lo Processo para degaseificação
dissolvido na quantidade de sua solu- ção.
do
aço
derretido,
caracterizado
por
IP
No
processo
para
produzir
bilidade máxima â temperatura empreRequerente — N. V. Philips'
gada no banho. Um totaj de 7 pontos. um aço asilício duplamente orien- compreender as providências e es- Gloellampenfabrieken — Ilotanda
tágios
operativos
de:
prover
um
• tado mediante os estágios operati- vaso de vácuo, acima de um coTítulo — Aperfeiçoamentos PRI
vos de decapar um material de' aço
ou
relativos a elementos eletrn'uTERMO N.° 125.766
silício laminado a quente, ~ten- lherão ou cadinho aberto que con- mineseentes Pr:vilégio rioto_
têm
o
aço
derretido
a
ser
degado 2-4% Si, 0,010-0,050% Al e o
vencrio..
De 10 de janeiro de 1961
restante Fe: submetê-lo a uma seificado, -cujo vaso de vácuo tem,
1.0 Aperfe içoamentos em ou rs
prime'ra laminagem a frio, em pendendo do centro do seu fundo
a elemet os ele poluiu • -latjus
Requerente: Shigematsu Takita — uma direção, seguida de nova la- até dentro do cadinho, um cano contes, compreenderu l o rmei ea macentral
e
no
mínimo
um
cano
de
Japão.
minagem a frio, em uma outra dida de esmalte de ,vdro, na
Título: Dispositivo de conexão para reção fazendo um ângulo de 900 descarga, éste porém pendendo da fica entranhado o material e l et1111!'i
.i.eum eixo de rôlo estriado numa máquina mais ou menos 20 0 com a primeira periféria do seu fudo; aplicar um lumineseenle e que i• provida ch.
váculo
ao
vaso
e
aspirar
de
baixo
de fiação — Privilégio 'de Invenção. direção: e submetê-la em seguida a
um lado. de um suporte metál.-o
Um dispositivo de conexão para um recoz:rnento — o aperfeiçoamento, Para rima -o 110 derretido, para e; de outro, de urna camada meeixo de rôlo estriado num quadro de caracterizado p o r compreender dentro do vaso e através dos canos; didora perhi pável à radiaçiio
taçãoi caracterizado -pelo fato que êle uma terceira laminagem a frio do causar, enquanto é mantido o vá- tria pela camada pie4ro!om'ee--”,r1compreende uma curta haste ntermediá- aeo duag vézes laminado a frio, cuo, uni movimento de rotação do te mediante a aplicarão •'e mo poria a ser ligada entre duas varas do efetuada aproximadamerte em aço derrreitdo dentro do vaso, em tencial entre o supOrto e a
eixo de rói° tendo- uma extensão de uma ou em • outra das duSs dire- tórno de um eixo substancialmente condutora, earacteriza 3 .'s pe,o rc 'o
diâmetro reduzido em cada extremidade, ções mencionadas, e seguida do re- vertical, sob a qual a superfície da camada sunerfirial, i1 sunerte
de aço derretido passa a assumir
e um parafuso e uma chaveta ou poll- cozimento final em caixa.
uma forma parabólica em virtude metálico eonsistir de uni m da! que
gono ficando respectivamente providenUm total de 4 pontos.
das fórças éo-ntrífUgas produzidas (ia origem a, uma canina de (sx:110,
ciado nas extensões para ligar com as
soe
durante a rotação, sendo assim gé liseat;falõr
varas seguintes, e um membro de rolaeini am
i ienie;e.
;
1"
v1int
e
tii9
,
n
•
,
1
sP
1
m
produzida uma diferença na pres- metal.
mento de esferas ou Mos que circunTERMO N• 125.936
são estática entre o cano central
da a haste intermediária e tem capacie o cano lateral .de descarga, sob •Total tio 11 modos.
De 17 de janeiro "de 1961
dade para ser retirada no sentido da
Prtoridattr • Itolenda .
cujo diferencial o aço derretido
34,
extremidade ao longo da última, dito
'Nenen) de todo sol) o . n o -274.r"n.
degaseificado
sai
do
vaso
pelo
cano
Requerente
—
Yawata
Iron
&
membro de mancai sendo mantido entre Steel Co., Ltd., firma .industrial
de descarga e retorna ao cadinho,
•
as extremidades de pas varas quando
comercial japonêsa, estabelecida enquanto o aço derretido eont do
elas ficam ligadas com a haste.
1
1 1'. 1 1 Mo 14. 0 1?6. 1 ?o
no cadinho, sobe pelo cano cenem Tóquio, Japão.
tral, penetrando o vaso em. (luesPontos características de torna tão.
De 6 de fevereiro de 1961
TERMO N.° 125.$35
para refinação de -metais — Privi
Um total de 2 pontos,
-légiodenvçã.
- Requerente — i'vles G n ..1II -aDe 12 de janeiro de 1961
1.0 Fórno refinador de metais;
te: Corporation — Melados. Untles
.caracterizadd pelo fato de que um
cia Amér eu.
'
TERMO NP 126.091
Requerente: Yawata Iron Steel Co., corpo . de Rimo em secção trareiTítulo — Aquecedor de p és irreLtdá., firma industrial e comerciai versai arqueada é provido de um
oleme __. p rivilégio os illVt,11r5o
De
24
de
janeiro
de
1961
alemã.
orifício para carregamento de mafT m aquecedor irrarran i e de
Pontos característicos de: "Produçãot terial e de um orifício P
altatemperatura
comiown;!endn
ara
deeRequerente — Drevets Aero-me- um alojamento que
de tiras , de aço-silicio de dupla orienta- earga de aço,. dispostos na direção
tern mon urição znagnética" (Privilégio de inven- do seu eixo de cotação, sendo tam- eaniques S. A. — Suíça.
Mejra câmara na qual é reeehrita
Título
—
Aperfeiçoamentos
ção).
bém provido de um disopsitivo troduzidos em conjuntos curso de tuna mistura combustível de effrp1.0 Processo para produzir uma chapa Para rolar ou balançar o fórno em anel para teares de fusos- e anéis bustível e ar, um Memento pur•No
de aço-silício duplamente orientada, com sentido reciprocante.
para a irKlústr¡a textil — Privilé- irradiante de ealór n qual (% a qu e
Um total de 3 pontos.•
-cidopelaquimdocmbu,tível
unia orientação altamente direcional em
gio de invenção.
a através do qual o produtos
dois sentidos substancialmente perpendi1.0 Ap erNçoarnentos introduzi- combustão são descarrevadps
culares. e com baixo indice das Perdas
TÉRMO N. 0 125.-937
dos em conjuntos cursor e anel alojarp en to é uni element o poroso
no núcleo de ferro, 'caracterizado por
para teares de fusos e bancos de confrontando n dito el emen t o irracompreender os estágios de: laminar a
De 17 de janeiro de 1961
anéis para indústria téxtil, nos diante de calor e rli.~:do el Pe o •
quente um material de' aço-srico conQuais a superfície atr¡tante da pa- dito elemento irradsdor de cator
tendo substancialmente 2 até 4% de
Requerente — Yawata Troa & rede interna do anel é cilíndrica, e a dita primeira câmara pira imsilício e substanciahnente 0.010% até Steel Co., Ltd., firma - industrial e
0.046% de alumínio, sendo o restante comerciai japonêsa, estabelecida caracterizados pelo fato de que o pedir o retêm° de chama do comUivo cursor (isto é antes da roda- bustível inramado dentro da dita
formado por ferro com impurezas Inci- em Tóquio, Japão.
gem no anel) apresenta uma for- primeira cámara, corne! e r nulo
dentais, para reduzir sua espessura a
Pontes característica de um- 80 ma C tal que a parte do contórno pelo fato de que o dito &emento
2.5 até 10 vêzes a bito'a final ezelada: de baixa liga com &evada resis- ¡terno do dito cutsor que deve
irradiador de calor 4 áfastado do
submeter o aço laminado a auente
tência à ruptura e à prova de inpor atrito com o anel te.. ditd elemento de prevenção cantra
decapagem, e em seguida a uma %m i na- fluAncias atmosfér icas — Privilé- conjugar
nha, ela mesma, em vista lateral, o retórno da chama e de mie a
gem a frio inicial numa direcão, com gio ,rie jnvenção.
a
forma de um L cujo montante combustão do combustível é efelema redução de substancialmente 41/rre
1. 0 Aço de baxa liga com ele- seja retilíneo e tenha uni comprituado no espaço entre os do;,„ djtog.
eat ein, • me ame 11•14ffloma • Ide vada resietasais k *selo -e ruis- mento A Inferior
a trai 'OMS (f elementos enquanto • elenteto

21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade dos correspondentes
pedidos depositados na Repartição de
Patentes da Áustria em 24 de dezembro
de 1959 e 21 de março de •1960, sob os
números A 9.393-59 e A 2.171-60, respectivamen. Um total de 16 pontos.

•

n•n•••••••

,

final, numa outra direção, aproximadamente perpendicular à primeira, com tolerância de desvio angulai de substancialmente + 20 0, causando-lhe uma re-
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•

Kliador do calor é aquecido e a
_ini.obustil0 . é completada antes que
•produtos da combustroa sejam
escarregado através do d to ele-lento irradiador de calor.
Total de 6 pontos.
TERMO N.° 153.859
De 21 de outubro de 1963'
Requerente: David Igueika — .São
sulo.. t
Titulo: Novo modélo de régua eia
arma de lente!.— Modelo Industrial.

O stims4.
1.°)* Nôvo modelo de 'reua em
orma de lente, caracterizado' pelei fató
'e se 'constituir por uma lâmina transpiente, pronunciada no seu sentido'longiudinal e com a dimensão da largura
onstante, sendo que pela sua secção
ransversal de área constante, a linha
me delimita a face superior,' se apreanta sob um foramto abaulado exter.amente, tendo-se o aspecto ou 'forma de
ima lente. Segue da redação dos pontos
e 3.
*TERMO N.° 104.789
De 28 de agosto de 1958 •
- Requerente: Thornton Axila Inc
çstados Unidos da América.
Título: Transmissão diferencial de
.otência. — Privilégio de Invenção. •
1.°). Transmissão .diferencial' de poéncia para emprègo com uma fonte de
aotência, caracterizada pelo fato .de
ecimpreender: um membro acionador
•otativo' adaptado para ser 'funcionalmente vinculado à fonte de potência;
engrenagens diferenciais dispostas no
'ditador do mencionado membro acionador; uma cruzeta flutuante no interior
lo referido membro acionador: meios
acionadores, localizados junto à - citada
engata flutuante e expandiveis lateralmente, independentemente das mencionadas engrenagens diferencia is; e meios
bloqueadores, • em cada lado do meneionado membro acionador, adaptados para
bloquear as referidas engrenagens' diferendais ao ocorrer movimento da cruzeta flutuante, para a frente ou para
trás, em relação ao citado membro
acionador e resultante movimento de
expansão dos referidos meios acionadores; dispondo a citada cruzeta e , os
meios aci onadores de uma posição neutra
nue permite a usual meão diferencial.
Seguem-se os pontos de-2 a 9.

DIARt0

-(Segão 1111

e
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TERMO N.° 126.311

TERMO N.° 117.483

TERMO N.°'128.141

De 25 de Maio de -1964

De _9 de março de 1961
•
Requerente: C. Vam Der Lely N. V.
— Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos. em In-11)1ementos para a lavoura. — Privilégio de
Invenção.
1.°) Aperfeiçoamentos eia im plementos para a lavoura, do gênero descrito
no relatório apenm, caracterizados pelo
fato de que os membros cultivadores
vão montados, de maneira a poderem
ser movidos em relaçãO ao chassis, numa
direção Caie é staSstancialmente paralela
ao seu eixo comam de rotação, e pelo
fato de serem pr widos meios resilientes,
destinados a oporem-se à semelhante
movimento. Totati de 34 pontos.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acerdo com a Convenção Internadonal e de confor,nidade com o artigo 21
do Código de Propriedade Industrial, a
prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de PateMes da
Holanda. em 26 de março de 1960, sob
n.° 249.869. •

De 5 - de abril -cle 1961

Depositante: Henrich Auer •Mühlenwerke Kommanditgesellschaft Auf Aktien — Kôln-Deutz, Alenianha.
Pontos Característicos de: «Aperfeiçoamentos em construção de silos para
armazenar Materiais a -granel, viscosos,
'granulados ou pulverizados»' (privilégio
de Invenção).
1. 0 ) Aperfeiçoamentos ern conátrução
de.silos para armazenar' material a granel viscoso, granulado ou' polverizado,
particularmenta farinha de cereais, prin.
cipalinente -parte de escoamento da célula de silo alto,- -com abertura de remoção
de material e parede obliqua dirigida
para abartura, caracterizados -pelo fato
de que a' 'partedo escoamento da 'célula
apresenta, na ,parade da célula, ou seja.
por ciMa, abértura de- remoção a certa
distância da extremidade inferior da
célula, 'uni nariz que se projeta para o
interiorda célula, e, ainda, pelo,fato de
gim a parede, d, ao dito
nariz, termina; abaixo' da altura da' extremidade do nariz, através de nina passagem em fornia de Canal aberto, em um
plano inclinado orientado na 'direção da
abertura' de 1:emoção, e; finalmente, 'pelo
fato de que 'o plano inclinado forma coai
á 'horizontal um ângulo inferior a 70.°.
Total de 11 pontos.
Finahnente;a depositante reivindica,
de ácôrdo com. a Convenção Internacional e de conformidade com o, artigo 21
do Código da Propriedade Industrial, a
prioridade dos correspondentes, pedidas,
depositandos na Repartição de Patentes
da Alemanha,- em 3 de fevereiro, de 1960
e 9 de agôsto 'de . 1960. sob' os .ns.
A 33.87.6 ).CI-81e e 'A 35.319. XI-81e,
respectivamente.
-

a-

TERMO N.° 127.969
De

de março de 1961

• Requerente: South African Farm Implement Manufactures Límited — África
r
do Sul.
Titulo: Aperfeiçoamentos em implementos para a agricultura — Privilégio
de Invenção. •
1.°) UM implemento para ser montado em conjunto num trator tendo uma
'elevação da far0 mecânica, -c; qual é
sujeito a controle de profundidade e
sustenta um par de ligações de tração
imiti:das numa ligação de engate, compreendendo o Implemento uma armação
transversal, larga na qual uma ou mais
ferramentas de agricultura pode ..ser
instalada: conetores na armação para
ligá-la à ligação de engate e às, rodas
laterais de ligação, ao solo, interligadas
para formarem um conjunto que'é montado na armação de forma que as rodas
TERMO N.° 121.47/
possam subir e descer ao mesmo tempo,
em relação à armação, caracterizado em
•
De 25 de ulho de 1960
que um dispositivo diferencial formando
um indo cie conexão do Conjunto de
•Requerente: /Med Chemical Corpora- rodas laterais com a elevaçãà de fôrça
tion — Estados Unidos da América,
do trator e dividindo, entre o trator e
Titulo: oinposições estabilizadas de, as ligações de tração. a fôrça descen.
nilon — Privilégio de:Invenção.
1.°) Uma composição de nilon ade- dente do implemento entre o trator e
a fim, de permitir a
quada para uso na produção de artigos as rodas laterais,
das
referidas .ligações
-uma
qualquer
moldados e expelichas coMpreendendo subir . e descer eia relação
à outra, para
caprolactamo, caracterizada- . pelo fato , que a armação larga possa -inclinar-se
que é um antioaidante para- a borracha a volta de um eixo longitudinal. Total
e conCm como pato inenost,o maior in•
gredient- tua produto de condenação de de 9 pontos.
Prioridade': . África do Sul em 11 de
diarila n'aa-cetoim insolúvel na água.
Total de .9 pontos.
..sle l9,,§0, sob aa.0,.8.763,
.mãrço
•

TÊRVO N.° 127.927 .
'De 27 de março de 1961

-.Requerente: Svenska Aktiebolaget GasacCumulator, firma industrial e comercial sueca, estabelecida .em Estocolmo,
Suécia.
'Pontos Característicos., Veocesso
para produção de._ign mása, egida
para recipientes 'de gas-dceillétiga. ,. (Privilégio de . Invenção)
11 Processo , paia r 'a ' ''aii,ciclUção de
uma massa' , eigida 'pára ''recipientes de
gás-acetilênio da 'espãéle; ` cque contém
substancialmente um iilicato de' cálcio,
feito de uma mistura, contendo água', de
um material, o qual consiste de cal ou
contém um 'excesso da cal e um material,
que consiste de sílica ou 'contém um
excesso de slica, sendo a porosidade na
masSa rígida .feita obtida pela presença
de excesso de água, Caracterizado pelo
fato de se misturar .- o material- beuto
para formar a dita massa rígida, sendo
misturado com grãos ou pequenas' partículas de um rastico tèrmicamente extensível, antes da dita massa ser subme tida à calcinação.
'Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com ci artigo 21
do Código da 'Proariedade Industrial,
a prioridade de correspondente pedido,
depositado na .Repartição de Patentes
da Suécia.' em 21 de maio de 1960, sob
o ri.° 5.054-60. Um total de, 4 pontos.
TãRMO N.° 128.045
De 29 de março de 1961

•

Armour And Company — Estado+,
Unidos da América.Título: "Processo dé- preparar , fibras
dc colagênio nativos' — Privilégio de
Invenção:
•
1.°) Processo de preparar fibras de
colagênio, caracterizado pelo fato de se
extrair colagênio nativo em água a unia
temperatura coniareendida na escala de
33 a 80.°C. e a um PH acidico; para
obter uma ge'atina precursora de ácido
ligada transversalmente, de elevado pêso
molecular, e de se precipitar uma porção
substancial de dita gelatina precursora
de ácido a partir de uma solução aquosa,
acidica, da mesma, para obter fibras de
colagênio tendo e enfaixamento tiple°
649'1 de colagénio nativo. Seguem
os pontos de 2 a 5.
• TÊRMO N.° 128.Ii9
De-7 de abril de 1961
Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellsehaft, sociedade alemã.
Ponto Característico de:. «Composições
fungicidas», (privilégio de Invenção).
•
Composições fungicidas, caracterizadas .
pelo t .to de serem constituidas por, pelo
menos, uma substãnciã' de ação fungicida .
per se com pelo menos uma 2,3-di-mer•
capto-quinoxalina, mientualmente subatituida no núcleo ou um de seus sais.
Finalmente; a depositdnte reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial, a
prioridade do correspondente pedido, depositado na Re partição de Patentes da
Alemanha, em 9 de abril de 1960, sob .
o ne° I? 30.970 IVa-46 1.
TERMO N° 128.309
• De 13 de abril de 1961

•
.

Requerente: Fernando Hugo de Ai.
buguerque Guimarães. — São Paulo.
Titulo: Gravata com pano para limpeza de óculos. — Privilégio de Invenção.
I') Gravata com pano para limpeza
de óculos, constituida por uma gravata
comum, e caracter zada por um pequeno pano de tecido apropriado para a
limpeza de lentes de óculos e ser prèso
ao avèsso da gravata, em local conveniente, por meio de costura, colchete ou
outros meios convelicionai3.

To'al de 3 pontos.

TERMO N9 129 661,
Massey-Ferguson (Austrália .Limited:
Em 24 de abril de 1961
— Austrália.
Titulo: Mecanismo decotador para
Requerente: Pedro Feraetti — São
colheitadeirá de cana de 'açúcar —
Paulo.. Capital. Privilégio de invenção.
1°) «Novos dispositivos prendedores
1.°) Um mecanismo decotador para
uma colheitadeira de cana de açúcar para transportar cocos das o:ah/laxas
compreendendo uma navalha, um par de orbignia martiana e symphonia globulicomponentes apanhadores que Ca es- fera em máquinas extrativas das amen.
paçados amplamente na frente para cletasa, caracterizados por e mduas cha•
receberem os topos de cana entre Mas pas paralelas, verticais, praticarem-se,
e 'que. convergem para trás para , a em sua - parte Superior, reentrâncias
navalha, caracterizado por meios da per- «V», dotadas de serrilhas ou de dentes,
curso associados CaM os componentes ,com formatos prismáticos ou piramidais,
apanhadores para ergatarem os -tôpos retos ou inclinados, e ainda por em
da cana creseenteS mantê-los numa con- ligar dos dentes, serem as chapas dotadição a•loomerada .durante a ação do das de pontas, nelas incorporadas ou
corte. Seguem-se os pontos de - 2 A 10:- adaptadas, e mais ainda por as_reena
Frr or iciade: Inglaterra. em 31-de março Mandas em «V» , poderem ter dois pro• • longamentoa areeticals, nas extremidades
dee '.1.9W. sola' ea Aal lei 318 • .

648 Sexta-feira 12

OIARIO OFICIAL (beça° HO

da referida reentrância, e ainda por po- em pequenos furos-mancais (2) disposderem as chapas constituirem um só tos nas extremidades dos ramos da hascorpo, onde os dentes ou as pontas tr. ou suporte semi-circular (1)
Total de 3 pontos.
ocupam tôda a área formada pela reentrância\ em (V».
Total de 3 pontos.
liRMO N9 129.59a.
•
TERMO N° 128.398

De 31 . de maio de 1961,

Fevereiro

c:b 1 3' 5

idêntico ao da F. amilia da Estrelita», ca- ber normalmente um cigarro, dotado inracterazados por uma peça cilíndrica e feriormente de base plana, pequena (2),
recurvada, inserida no bulho que forma conjugada ao suporte superior por meio
a fio:to através de fenda existente, e ser 'de dobradiça ou outro processo adequaai, fixada por meio de arame, que se ' do e que ser mantem afastada, em ânguprende à peça e, atravessando todo o lo conveniente, da parte superior por
caule, internamente, fixa-se à extremida- 'meio de tensão de mola helicoidal (3)
de inferior ei'éste por melo de um bato- calculada de forma que o cigarro colocado sôbre o seu suporte o mantem praque.
ticamente na horizontal e à medida que
• Total de 3 pontos.
vai queimando, portanto diminuindo de
pêso será .cvantado pelo suporte que
o lançará no interior do cinzeiro.
TERMO N° 130.084
Total de 2 pontos.
De 16 de junho de 1961

Requerente: Cho Omite e Kaneo &limada -- São Paulo.
Requerente: Robert Arthur Greene — Titulo: Coto , perfurado. — Privilégio
de, Invenção.
Estados Unidos da América.
P Cinto perfurado, previsto para •
Titulo: Dispositivo para cozer e friser usado intercalado entre a saia e a
tar. — Privilégio de Invenção.
a
tr i usa feminina, ou entre a calça e a
Requerente: Arthur Nlatarazzo — São
, TERMO N 9 30.301'
.
1° Dispositivo para cozer, caracteri- camisa masculina, ou ainda entre ouzado pela fato de compreender um par tras peças do , vestuário, impedindo des- Paulo.
Titulo: Um sifão dotado de válvuDe 9 de maio de '1%1
de grelhas separáveis, definindo' estas locavientos de uma em relação a outra,
wn espaço entre as mesmas , para dis- caracterizado por uma longa tira elás- las retentoras — Privilégio -de InvenRequerente: Yoichi Mayeta — Sao
pos:ção dos materiais a serem cozidos, tica 1 exivel, provida de unia ou mais ção.
1° Um sifão dotado de válvulas re- Paulo.
' reunindo também essas grelhas uma sé- linhas longitudinal:: de pequenos -furos tentoras para trasvasar líquidos -Carie de depressões em V, no fundo das e saliancias alternados e regularmente raeter_zado por uma agulheta integrada Titulo:. Pasta portátil escamoteável —
quais avançam fendas de dregangeni. espaçados, as saliênCias da face interna por um bico adaptador tendo. no mie- Modelo de' Utilidade.
Total 15 pontos.
sendo maiores que as da face externa, ror uma parte ,torneada 'formando uma
1°) Pasta por tátil escamotcável,
e ainda dotada de dois botões laterais cântara em cujo . fundo há uma abertura transformável de, pasta comum para pasalientes, dispostos em posições centrais com borda' cônica ou sede de uma válvu- péis em maleta de viagem e vice-versa,
TERMO N9 128.999
e extremas, voltados um para cada, face. ia compreendendo um tubo beta substan- caracterizada por um corpo paralelepíTotal de 2 pontos.
cialmente cilindr:co, com um dos lados pedo achatado com as faces frontal e
De 6 de maio de 1961
fechado e ligeiramente cônico. O refe- trazeira ou de maior área planas e as
rido
tubo ôco é dotado 'de duas aber- laterais sanfonizadas, configurando a •
. Patente de Modelo de Utilidade da
TERMO N° 129.697
turas
oblongas, defrontantes,- que se co- pasta quando fechadas e a mala quando
Invenção de alim nôvo processo de famunicam com o interior do tubo, sendo aberta.
bricação de chinelos, sandálias e semeDe 2 de junho de 1961
sête introduzido pelo bico adaptador 'Total de 6 pontos.
lhantes, e " o produto resultante de tal
Requerente: Indústia de Canetas para alojar-se no Prolongamento cilínprocesso».
drico do referido bico e enroscar a sua
Aste Indústria e Comércio Limitada. Banda Limitada — São Paulo.
TERMO N9 130.367
— Capital do Estado de São Paulo.
'Título: «Aperfeiçoamentos em ou re- extremidade no bocal que integra a
1° Um nôvo processo de fabricaçãO lativos a colchetes de pressão» — Pri- agulheta.
To. al de ,2 pontos.
De 27 de junho de 1961
de chinelos, sandálias e semelhantes e vilégio de Invenção.
1°) «Aperfeiçoamentos em ou re'atio produto resultante de tal processo,
Titulo: •d\Tovas disposições construticompreendendo uma peça de material vos a colchete de pressão», cot o.
TERMO N° 130.283
vas aplicadas a porta-seios» — Modêlo
plástico com a forma de uma palmilha. nados em nylon ou outro materiat p ásde' Utilidade.
earatcerizado pelo fato desta ,peça in- tico simVar, formados por duas peças
De 29 de abril de 1961
cluir em seu corpo três ou mais proje- circulares dotadas de faces confrontanRequerente: Soutiens Morisco S.A.
ções laterais de cada lado, em forma tes rebaixadas com periferia arredonda— São Paulo.'
Requerente:
Confecções
Frewatex
Lide orelhas alongadas qtie se projetam de da e elevada, sendo que as faces rebaiSão Paulo.
Reivindica-se, como elementos constisua parte anterior correspondente a xadas. se apresentam com pluralidade mitada
• planta do pé, orelhas estas providas de de orifícios para passagem de costura, Titulo: al\lôvo protetor axilar» — tutivos da novidade,, o conteúdo dos
seguintes pontos caracteristicos:
furos em suas extremidades e que quan- caracterizadas pelo fato de que uma das Modelo de Utilidade,
1° «Nôvo protetor axilar», constido dobradas para cima, de modo a fica- epças se apresenta com orifício central
1°) Novas disposições construtivas
rem com suas extremidades sobrepostas dotado de menor diâmetro junto à face tuido de duas peças de fazenda apropria- aplicadas a porta-seios, apresentando os
da
e
conveniente
cortadas
em
forma
de
- e agrupadas são presas entre si por um rebaixada, enquanto que a segunda peça,
cones forrados por camada de material
cordão ou outro meio de fixação qual- pela face correspondente se apresenta meia-lua (1) podendo ter a extremidade esponjoso, cada cone constituído por
quer, formando assim com suas exten- corp saliência terminada por dilatação convexa (2) de maior ou - menor com- duas metades de tecido reunidos por
primento, devidamente conjugadas por
sões a cobertura do chinelo correspon- aproximadamente esférica.
costura (3) pela sua linha' côncava de costura aproximadamente transversal,
Total de 2 pontos.
dente ao peito do pé.
forma a configurar um fôrro que se enquanto que inferiormente se encontrh
Total de 2 pontos.
adapte convenientemente sõbre a cavaf faixa de tecido que reune os citados
da manga de vestuário, feminino ou cones, caracterizada pelo fato de que
TERMO 1\19 130.070
masculino, caracterizado pelo fato de os cones, nos semi-círculos inferiores, se
TERMO N 9 129.469 .
ser dotado de pequenos ilhozes (4) dis- apresentam circundados por reforços de
De 11 de junho de 1961
postos em pontos ideais e por onde são 'tecido, era forma de arcos, a cujas exDe 25 de maio de 1961
tremidades mais externas se fixam tiRequerente: Pedro Ferretti e Ricieri passantes duas alças (5). de elástico
conveniente,
sendo
a
alça
superior
dotaras para ligação de alças reguláveis
Squassoni
Filho.
—
São
Paulo.
Requerente: Alistair Matthew HamilPontos Característicos de: «Aperfei- da em seu ponto central de alfinete de usuais'
ton e John Arthur — Escócia.
Titulo: Embalagem e método de acon- çoamentos introduzidos em esquadros segurança (6) de conjugação ao fôrro Total de 2 pontos.
dicionamento. — Privilégio de Inven- para desenho». -- Privilégio de Inven- do vestuário de forma a impedir o seu
escorregamento podendo ainda o referição.
çâo.
:TERMO N9 130.408
1° Um método para acondicionar 1 9 ) «Aperfeiçoamentos introduzidos rido fôrro ser dotado também de alfiuma sutura cirúrgica, que compreende em esquadros 'para desenho», caracteri- nete de segurança na face oposta, em
De 28 de junho de 1961 •
a inserção da sutura num recipiente me- zados por o esquadro ter a forma de ponto extremo da rilha convexa, de
conjugação
ao
fôrro
da
veste;
pelo
fato
«Salto
aperfeiçoado para calçado de
um
(V»,
com ângulo de abertura das
tálico, selando em seguida hermeticamente o recipiente por meio de um pro- pernas de 45, 60 ou 30 graus, sendo do protetor, objeto do presente pedido uso feminino». — Privilégio ale Inveuque a linha imaginária que passa pelas de patente ser removível facilmente não ção._
cesso de solda.
extremidades das duas pernas forma um ficando conjugado à veste e sim ao Enrique Navarrcte. Lacanal e NativiTotal de 30 pontos.
ângulo de 90 graus com arestas da mais corpo do usuário.
dadc Alvarez, residentes na cidade de
Total de '2 pontos.
curta.
Buenos Aires. Argentina.
Total
de
4
pontos.
•
1 Descrita como foi a presente invenção
, =MO N° 129.586
–•
' e a maneira como a mesma pode ser
TERMO N° 130.285
De 30 de maio de 1961
levado a efeito, declara-se reivindicar
TERMO N° 130.052
com exclusivo direito de propriedade
Em 29 de abril de 1961
Requerente: Augusto Valentini.
do .inventor.
Requerente: Adolfo Siano e -Alberto
São Paulo.
De 15 de junho de 1961
' 1° Sa to aperfeiçoado para calçado
Cetrim — São Paulo.
Titulo: Nôvo modélo de chaveiro.
Requerente: Atma Paulista S . A . In- Titulo: «Dispositivo de segurança de uso fcm'nino, particularmente, do
Modelo de Utilidade.
aplicável em cinzeiros» — Privilégio de sis:ema a taco data.: XV», sendo (1 to
1° Um nôvo modêlo de chaveiro, aústria e Comércio r São Paulo.
salto .constituído por um elemento lami«maca izado por ser constituído de una Titul o: Aperfeiçoamentos introduzidos Invenção.
1 9 Dispositivo de segurança aplicá- nar decomposto num tramo de extremo
suporte semi-circular (1), munido de em flores ornamentais da família da
vel em cinzeiros, caracterizado por peça anterior que toma a parte da palmilha
olhai (2) radial externo, ou alça, e de estrelita. — Privilégio de Invenção.
1°) «Aperfeiçoamentos introduzidos metálica alongada (1) com curvatura e sola, entre cujos componentes se inum disco (5) êste montado livremente
por seus pinos diatnetraia-radiais (4) em flórea ornamentais pláaticas do tipo em canelura ou calha destinada a rcce tercala dito elemento laminar, corresDe 17 de abril de 1961
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pondente ao enfranque. e um tramo de 1 Cora Producte Company — Estatitis'
extremo posterior que toma a base su- Unidos da América,
perior do taco, entre a qual e a palmieProceaso para preparar maslha se intercala dito elemento laminar sas farináceas tratadas com fermento e
de cujo tramo de extremo posterior par- produtos cosidos em Mamo». — Privite um apendice ao qual por sem estam- légio de Invenção.
pado se lh da uma conformação aca1° Um processo para u'a massa fanelada inserta num °rine° axial praticado no taco, formando dito apendice rinácea mediante incorporação, a u'a
acanalado a zona de inserção e fixa-. massa contendo fermento, de uma gorção. sob pressão substancialmente dás-, dura coniestivel e um Untando que ortica da espiga integral dos tampos a' dinariamente interfere com a ação do
fixarem-se contra o extremo inferior do fermento, caracterizado pelo fato de
taco, com caráter intercambiável, cara- consistir em dispersar através da massa
cterizado por compreender, na parte do uma composição gordurosa compreentramo de extremo posterior do salto dendo: (a) 0,35 a 0,1% de ácido sórcoincidente com a face anterior do taco, bico, baseado no peso da farinha, como
duas a tetas ntera:s e em seu extremo fungistado, e (b) uma gordura-veicular
opósto ao convergente com o tramo tendo um ponto de fusão de pelo menos
correspondente ao cot:sulque, duas ale- 48 9 c, dito fungistato • constituindo 60
tas normais divergentes, incluindo dito a 95% em peso da referida composição
salto no extremo livre de seu tramo gordurosa.
de extremo posterior uma lingueta axial
Total de 6 pontos.
com remate num terminal acotevelado
em «L»,
TRIZMO N 9 144.363
Total de 5 pontos.

lii)

Fc:erdso
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corporar em um circuito hidráulico fe- ;do Decreto-lei n° 7.903, de 27 de ag8schado um reservatório de fluído hi- to 4 1945, a prioridade do corresdráulico, em série com uma bomba 61- pondente pedido depositado na Reparti.
dráulica primária em série com uma ção de Patentes da França. em 24 de
bomba hidráulica principal de fluxo va- outubro de 1958, sob n° 777.491.
riável em série com uma válvula seletora de duas posições em série com um
motor hidráulico fechando-se o circuito
TERMO N9 115.332
no dito reservatório.
Total de 9 pontos.
- De 4 de dezembro de 1959
TERMO N° 113.646
De 30 de setembro de 1959

Requerente: Ulmac Manutatora, Química e Importadora Limitada — Rio
Grande do Sul.
Titulo: Um processo para xortar tecidos em tiras indesfiáveis. — Privilégio
de Invenção.
1° (Um processo para cortar tecidos
em tiras indesfiáveis», caracterizado pelo
fato de retalhar uma peça de tecido em
tiras uniformes e sitnaltãneamente formar
ourelas de cola e mambas as orlas e
qual é transportada pe'a própria navalha do corte.
Total de 2 pontos.

Requerente: Ea ton Manufacturing
Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Mecanismo de eixo. -- Privilégio de Invenção.
1° Um dispositivo de eixos múltiolos
de acionamento, compreendendo uma
plura idade de eiios, cada um tendo recursos para entrada de potência ac:onados a partir de recursos divisores de
potência, sendo que ditos recursos de
entrada de potência frichsern um pinhão
-- De 5 de novembro de 1962
TERMO N° 119.689
de acionamento e uma cremalheira enTERMO N° 130.409
grenada como mesmo, uni mecanismo
Requerente: Paul Kaack Co., so- diferencial em cada dos ditos eixos para
De 25 de anuo de 1960
ciedade industrial e comercial alemã, transmitir potência da cremalheira dos
De 28 de junho de 1961
com sede em Hamburgo, Alemanha.
mesmos paia os semi-eixos dos mesmos, Requerente: Liceu de Artes e Oficio,
de São Paulo — São Paulo.
Aplicador a ser colocado num . dispo- Pontos característicos: eProcesso e caracterizada porque o pinhão de acio- Titulo: Sofá transformável em dupla
altivo de encerramento para um tubo de- dispositivo para tratar grãos de café namento de um dos ditos eixos é acio- cama. — Modelo de Utilidade.
nado em um sentido de rotação e o
formável.
,Privi.égio de Invenção. cru» — Privilégio de Invenção.
1° Processo para tratar grãos de pinhão de acionamento do outros dos
1°) «Sofá transformável em dupla
United Shoe Machinery Corporation, café cru, em que os grãos " existentes ditos eixos é acionado no sentido de ro- cama», caracterizado pelo fato de ser
estabelecida em Boston, Massachussetts, sõbre o fundd em forma de peneira de tação oposto.
constitutdo por duplo estrado com pés
Estados Unidos da América.
Total de 8 pontos.
um recipiente, são submetidos, sob rede diferentes alturas, permitindo a In1° Aplicador a ser colocado num dis- meximento, à ação de uma corrente de A requerente reiv:ndica de acôrdo com trodução do menor sob o maior, sendo
positivo de encerramento para um tubo ar, caracterizado pelo fato de que a a Convenção Internacional, e p Art. 21 que a tais estrados se encontram asso.
defoimável para materiais pastosos que corrente de ar é conduzida alternada- do Decreto-lei 7.903. de 27 de agõsto ciados colchões, o superior possivelmencontém solvente volátil, compreendendo mente de baixo para cima ou de cima de 1945, a prioridade do correspondente te de extensão menor que o estrado,
um bico celular flexivel de material de para baixo, passando, em qualquer caso, pedido depositado na Repartição de Pa- sendo o restante deste coberto por alborracha, Remado com uma passagem de perpendicularmente através de material tentes dos Estados Unidos da América, mofadas removíveis, que servem de eus
em 12 de novembro de 1958, sob o cbsto para o sofá.
abastecimento que se estende através em tratamento.
n° 773.216.
Total de 6 pontos.
Total de 2 pontos.
do referido bico a uma abertura do recipiente do referido material pastoso,
—
caracterizado pelo fato do bico (10, 11,
'
TERMO N 9 113.655
TERMO N° 10.947
TERMO N9 119.690
40) apresentar uma superfície (28)
aplicadora yue possui incisões (30) que
De
30
de
setembro
de
1959
De 3 de setembro de 1958
De 25 de maio de 1960
se estendem para dentro do referido
bico subdividindo-o em separados eleRequerente: Regie Nationale Des Usi- Requerente: Liceu de Artes e Oficiei
Requerente: Tosão Benitez Gimenez.
mentos (32) flexíveis do bico.
ne Renault. — França.
— São Paulo.
de São Pau'o. — São Paulo.
Total de 5 pontos.
Titulo: Dispositivo de proteção para Titulo: Dispositivo sincronizádor. — Titulo: Mesa associada a estante dls
visória de ambientes. — Modelo de lias
A requerente reivindica a prioridade rodas de bicicletas. — Privilégio de Privilégio de Invenção.
de igual pedido depositado na reparti- Invenção.
1° Dispositivo sincronizador, parti- lidade.
ção de patentes da Suécia, sob núme- 1° Dispositivo de proteção pára ro- cularmente destinado a caixas de veloci- 1°) «Mesa associada a estante divis
ro 7.666. em 9 de ag6sto de 1960._
das de bicicletas caracterizado por com- dade, do tipo que consta de um cone sória de ambientes», constituido o coas
preender um par de armações gradeadas, móvel de sincronização interposto entre junte por suportes- tubulares verticais,
em formato de setor circular, com ân- uma virola móvel e o, ou cada, pinhão entre os quais se encontram fixadas
gulo central próximo de 180°, previstas com que é éste suacepitável de se se prateleiras para livros e outros objetos,
TERMO N° 131.008
para serem dispostas uma de cada lado adaptar, mediante engranzamento, sendo enquanto que, inferiormente, o conjuns
da roda t aseira da bicicleta, sendo a essè dispositivo mais especialmente ca- to se apresenta com uni ou mais corpos
The Pil sbury Company — Estados que vai do lado da corrente, dotada racterizado peo fato de que o, ou cada, paralelepipédicos, destinados à guarda
Unidos da América.
de um chanfrado inferior; e sendo aia- cone móvel de sincronização apreseta ele utilidades, caracterizada pelo fato de
Titulo: (Açúcar aglomerado, misturas bas as armações providas em seu con- um perfil cônico de fricção destinado a que, entre os suportes tubulares se ende açúcar e processos para preparar as terno arqueado, de ganchos superiores, cooperar com um perfil idêntico pro- contra articulado painel retangular, red
mesmas». — Privilégio de Invenção. encaixáveis sob o paralatna da roda, e porcionado na virote móvel estando èsse batível à horizontal por pinos inferia*
1° Um processo para converter o de uma reentrância, ao nível correspon- cone disposto. ademais em tõrno do res de rotação, -painel êsse que, elevas
denteamento de engranzamento do piaçúcar a uma forma de livre escoamento, dente do garfo da mesma, reentrância nhão correspondente, do qual se torna vado, apresenta, pela tece anterior, ore
não aglutinante, instantaneamente do- esta onde poderã ser- disposto um ca- solidário, na rotação, mediante lingue- namentos variados entre os quais se ene
contem partes de cava lete, que se prega
persivel e solúvel, caracterizado per deado
de traveem
para
a roda;
e sendo
lida previsto
uma
ou ambas
as tas radiais internas, normalmente colo- tam de pés para mesa, quando descido
compreender o tratamento de partículas a
cadas à entrada de depressões axiais o referido painel.
de açúcar pulverulento com um meio armações'
uma haste
pendente
inferior,
oportunamente
recurvada
e ancorada
no mais amplas constituidas no cubo de Total de 2 pontos.
capaz de formar superfícies adesivas sóengranzamento do pinhão, sendo que
bre as ditas partículas, e a aglutina- eixo
da1_1
roda.
-s()ta,
essas linguetas se prolongam, ademais.
ue n
4 pontos.
çáo essas partículas adesivas sob a forno interior do cope e °bifo:remete, so
TERMO N 9 119.821
ma de aglomerados porosos.
sentido do cubo da virola móvel apre•
sentando esta uma depressão no fundo •
Total de 35 pontos.
De 31 de maio de 1960
TERMO N° 111.853
da qual elas normalmente se apoiam
A- requerente reivindica de acórdo
mediante a atuação de uma mola cir- Requerente: Adolfo Kornhauser.
De 17 de julho de 1959
com a Convenção Internacional, e o
cular de tração do cone, montada em Ttulo: Mem° modelo de banqueta).
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de
tense-s numa depressão late"N1 do pinhão
27 de agósto de 1945 as prioridades Requerente: Claudio Sperb — Rio e cooperando com as faces obliquas In- — Modelo de Utilidade.
14 ) (Nemo modelo de banqueta»1
dos correspondentes pedidos depositados Grande do Sul.
constituida de coluna vertical de alho
na Repart'ção de Patentes dos Estadoy:' Tittl'o: eNtIvo sistema de transmiss4o ternas das mencionadas linguetas.
de 4 pontos.
ria regulável e suporte de assento em
Unidos da Amér'ca em 19 de julho de hidrául i ca»: — Privilégio de Invenção. Total
A requerente reivindica de actIrdo com forma de selim de bicicleta ou outra
1960 e 6 de setembro de 1960, sob P New ° sistema de transmissão hi- a Convenção
Internacional e o Art. 21 qualquer apropriado, caracterizada pela
, n°8 43.914 e 54.171, respectivamente. dráulica, caracterizado pe:d fato de ia-
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DIÁRIO 'OFICIAL '(Seção '

111):.

Fevereiro de 15365

TERMO N 9 122.083
do o aparellio de manobra' está efetuanTÉÉMO N 9 127.537
fato de que 'a citada • coluna se encondo -um dobramento- das seções e são
tra, pela extrernidade inferior, solidária
1(5 -de 'fevereiro 'de 1961prensados,' para dentro :durante o
a uma base em forma de calota esfériDe 18 de agôsto de 1960
vimento opAsto das seções.
ca, com face arredondada voltada para
•
--Arthur Lichtner.
Prioridade: Suécia, em 15 , de janeiro
baixo, base essa de pêso apredáver em
Um 'modelo de boliche de mesa. — de 1960, sob n° 356;
.
relação ao restante do conjunto, ou por:
-Titulo:
(Capa
para índices telefôniModelo de Utilidade.
tadora' de lastro para tal fim.
•, .t )'- • cosa-.,— . IVIodêlo. de Utilidade.
Total, de 3 pontos.
Indústrias Kôhler Speck Limitada '—
1 9 )- €Capa 'para índice telefônicos»
TERMO N 9 125.122
Capital de São Pas-lo. Modelo de Utiliestes 'kir-atados "por pluralidade de fôdad e,.
•
De 10 ' de abril de 1960
- lhis "escalonadas fixas a placa rigida
TERMO N° '119.873
•
• P Um Modélo de boliche de mesa,
dotada Inferiormente de lápis retido em
caracterizado por um conjunto compreenRequerente:: -Cialo — Cia,, Indústria presilha, caracterizada pelo 'fato de ser
De 25 de' maio 'de 1960
dendo uma prancha retangular alongada de Automóveis Lotações
•
. e Onibus — a capa,' formada por placa de cartolina.
. • papelão ou similar, disposta' na parte
Requerente: Liceu de Artes e Ofícios cuja face superior -plana apresenta junho Estado da Guanabara.
a cada uma das margens uma" canaleta 'nulo: Um nôvo 'modelo de cadeira superior do índice e suporte de um ou
de São Paulo. • --, São Paulo.
Titulo: Safá-cama.. —• /NI ocido de lonhaudinal em tôda a sua extensão, metálica - tipo Bar. — Desenho Indus- mais b'ocos 'de faias destacáveis em
tenctá .em cada entestamento 'uma área trial.
' branco, blocos ésses fixados por presiUtilidade.
1°) aSofá-cama», constituído de base rebaixada e apresentando a sua meta- .1° nôvo modélo de cadeira metálica, lhas' ou grampos apropriados que possiretangular, .disposta sôbre pés apropria- de posterior, ou seja aquela oposta ao tipo bar compreendido por uma armação bilitam , a substituição dos .blocos quan• •
dos, caracterizado, pelo fato de que sã- sentido do arremésso de esferas dotada de pernas fixadas entre si por melo de do esgotados.
bre a citada • base são dispostos ,dois de rebordo saliente; sendo que, em uma elemesitos .susterita4pres de assento "e de
Total
de
2
pontos.
.
estrados articulados entre si, e gni _re- das extremidades da prancha, encontra- encôsto, caracterizado pelo fato de que
•
uma
.
área
demarcada
na
qual
f
ca
se
pernas
e
a
armação
de
a armaçiio dasbatido contra o outro, quando o coajunto forma um sofá, , caso em que sõ- disposta em suas respectivas bases, uma sustentação e fixação do assento e do
TERMO N° 127.538
bre os estrados são superpostos dois .pluralidade de pequenas , garrafas, estais- encósto, é compreendida por elementos
colchões, sendo o encôs.o . formado por do disposto na extremidade oposta da tubula"es dobrados, com raios de curva-Era 10 de , fevereiro •de -1961
duas almofadas, que se ' prestam, quan- prancha um d'spositivo arromessaclor e tura aubstancialmente longos, sendo a
. do da transformação do conjunto em direcionador das esferas, formado por armação dás pernas • compreendida -por Requerente: Arthur Lichtner — São
Cama, de extensões para es colchões, uma peça -"que. tem substancialmente a -dois elemen os tubulares dobrados em Paulo.
normalmente de comprimento inferior à forma ., de um triângulo 'retângulo, .cujo ,forma de -Ws,' os quais são fixados, in- Título: Návo modélo de capa para
lado correspondente à hipotensa se apres clinados superiormente para ?dentro em aid'e telefônicos
base do conjunto.
Mod'élo de Uti•
sen:a arqueado em forma e de' -aS» e relaçao um' ao outro, por meio de dois
Total de 2 pontos. .
I elementos tubulares "dobrados substan- liClade.
provido
voltado
para
cima
•:e
.
com
sua
.
.
inclinação voltada para as , garrafas, sen- c'almente em forma «L» que se sobre-, 1°) aNôvO modêlo de capa para ínt
elefónicos»,
éste,s_ formados por
do mantido de forma 'a sei girável em -põem,- parale-oa ent e si, aos dois ditos dices
'TERMO N 9 119.927 .
e
•
um pino vert •cal_ cuja'.extremidade su- primeiros' elementos para a fixação dos pluralidade de fôthas escalonadas, abaipari& se apresenta chanfrada; pino este, 'elementos que ,compôem o assento e o xo das quais se encontrando d.spôsto
De 6 de • junho de 1960
.
lápis retido por Presilha, caracterizado
• que penetra'em uma -perfuração da dita encásto. .
pelo fato de que acima das bordas da
Requerente: Indústrias Brasileiras de peça triangular que-'apresenta sua extraTotal de 5 pontos.
,
fô ha superior do índice,, se encontrar
Matérias Plásticas S.A. — São Pau .' midade superior- escareadá formando uni
disposta placa de papelão; cartolina ou
'alojamento para as esferas a serem arre10.
.
.
similar, suporte, em sua parte Superior
Titulo: Nova disposição em recipien- ri-lassadas, estando; a citada peça trianTERMO N° 127.278
do calendário mensal e mata 'abaixo, um
tes para alimentos com fechamento her- 1 guiar assentada slabre u'a mola helicoiou, mas blocos em 'branco de fôlhas
'(dai _que envolve o pino junto à sua •
raético. — Privilégio de Invenção;
De 1° .de março de '1961
destacáveis, blocos fixados, por gram.
.
-•
e
•P) Nova disposição ,em recipiente base.'
i- Ema
São
pos que permitem a substituição dos
ns
. Requerente:
Hoffaman
para alimentos com fechamento hermé- Total de 2 pontos.
mesmos, quando; esgotados. .;
. .,
,
tico, constituido' de um recipiente (I)
Paulo.
,Titulo: Nõvo elemento suspensor para Total de' 2 ;pontos.
acompanhado de tampa . (2) ambas as
.
e
cortinas. Privilégio de Invenção. „
peças do material, plástico flexível, ca'TERMO N° 125.822 - •
1° Nevo' elemento • :Suspensor para
racterizado por Ser a tampa (2) abau,
TERMO N° 127..558
cortinas caracterizado por uma peça
lada, sendo : eiternamente convexa, e,
De 12 de janeiro dê 1962
única, feita prefenternente em plástica
tendo sua borda de encaixe constituída
• ..
‘
de; 1961
CM 9 de
de:.'
de paredes duplas (6-7), apresentando
Requerente: Antiebolagat GotaVerken ou equivalente, com á conf:guraçrn
aproximada em «Y» com ramos suaa interna (6) um perfil retilíneo enquan- — Suécia.
vemente arredondados, e cujas partes, Requerente; Giovanni -Grasse — São
to a externa (7) apresenta um perfil
Titulo: Dispositivo aperfeiçoado para a superior é provida de pequenas abas Paulo.
ondulado.
fechar escotilhas de navio: compreen- ,extremas e internas, levemente engros-{ Titulo: *Nevo dispositivo porta ferTotal. de 2 pontos.
•
dendo duas seções- de escotilha dobravel- sadas e , voltadas uma para a outra, e ramentas -para tornos e similares». —
mente conectadas uma à outra. — Pri- a inferior é suavemente recurvada, for- Modelo de Utilidade, • ;,
vi ágio de Invenção.
mando gancho terminal, para suspensão' P aNôvo dispositivo porta ferramenTERMO N" 121.758
Um dispositivo aperfeiçoado para fe- de 'argola, _alça ou dispositivo, similar tas para tornos e similares», caracterizado por peça de aço, atanada, horiDe 4 de 'agõsto de 1960 •
char escotilhas de nav:os, compreenden- com que é provida a cortina.
zontal, de feitio substancialmente cilíndo uma seção primária, oscilàvelmente Total de '3 pontos.
drico, massiça ( I ) destinada a se en- Requerente: Benecrto Aparecido San- conectada em relação a uma extremidacaixar na «torre» Porta-ferramentas do
chini. — São Paulo.
de da braçola da escotilha, e uma seção
tárno, tendo a extremidade oposta alarPontos Caracteristicos de: «Aperfei- secundária, dobravelmente conectada à
TERMO N 9 127.302
gada e -projetada para cima, configurançoamentos introduzidos em camas». — primeira- seção, a segunda seção sendo
do como - uma plataforma, (2) com a
De 2 de março de 1961.
Privilégio de Invenção.
supertada duraute o movimento de aberface oposta ao cilindro, (1) Plana e per•
1°) Aperfeiçoamentos introduzidos em tura - e fechamento, por meio de rodas
camas, caracterizado por serem estas localizadas 'em sua extremidade externa, Requerente: Orval Importadora Li- pendicular e- de onde se projeta frontalmente, isto é, na mesma direção do eixo
camas constituídas de uma armação (1) ditas rodas correndo saibre pistas ao mitada — São Paulo.
retangu'ar de tubo, possuindo trés pa- longo dos lados da' braçola da esco- Titulo: Tampa para recipientes de do cilindro. devidamente instrita na plares de suportes (2). dois pares nas' ex- tilha. e no qual as seções são adapta- talcos, inseticidas e análo_gos. — Pri- taforma (2) um corpo tronco plramidal
(3) com a base menor centrada e volta. tremidades da armação e um par locavi gio e Invenção.;
da para ,o cilindro (1) e com base
lizado no ceetro, dotados de pinos (3) das para serem operadas por um apasituados fora do centro, próx'mo a relho de- manobra suportado pelas se- P Tampa para recipientes de tal- maior (4) também inscrita 'na projeção
uma das bordas, pinos (3) éstes que ções, dito dispositivo sendo caracteriza- cos, inseticidas e- análogos, .caracteriza- da - plataforma (2) de modo 2 configuatravessam as extremidades achatadas do pelo fato da seção primária ser su- da por compreender um pequeno disco rar um encaixe' «macho, tipo «rabo- de
dos pés (4), (51 e (6), que são tubos portada, em sua borda externa por ele- plano, feito preferentemente em material andorinha); pelo fato de, inferiormente.
dobrados em *Lb, e o pé (5) central mentos móveis em forma de pinos, pre- plástico, tendo a borda ligeiramente en- mais ou menos na altura do cilindro
dotado de uma travessa (7) horizontal, ferentemente rodas, pelo fato' "de pistas grossada e de contôrno lateral serrilha- ' (1) possuir rasgo ou furo (5) portasendo que. situadas transversalmente à para os citados elementos serem dispos- do, disco êste' provido de um ou mais brecas dotado inferior e transversalmenarmação (1), encontram-se, fixas à ela tas fora dotado de oscilação da braçola furos em sua superfície, e ainda dotado te , de - parafusos •(6) de fixação pelo.
-pelas extremidades, molas (8) tipo zig- 'da escotilha e pelo fato da Seção pri- de u mcurto pescoço cilíndrico, saliente fato de ter centrada na metade dg mezag, cobertas superiormente por um [cu- mária ser provida com barras estenden- centralmente de sua face inferior, pelo nor- diâmetro do tronco •de ,pirâmide
ro (9), sabre o qual dispõe-se um acol- 'do-se _ para fora dos citados' elementos, qual se encaixa, de maneira justa, em (3) dois furos passantes (7) alinhados
choado (10) e recobrindo o acolchoado, as extremidades das referidas barras orifício central previsto na •face- supe- e alargados verticalmente e, na metade
• as molas (8), nas faces superior e tendo pinos Tratórios adequados para rior do recipiente de embalagem, esta de maior diâmetro do tranco piramidal,
Infer;or e inclusive a armação (1) .., en- !cooperação com rasgos guias fixos mo- dotada ainda de outros furos, concor- devidamente centrado,- terminando antes
contra-se um tecido (11) impermeável delados de tal forma que os meneona- dantes em "número e• posição com os do furo porta-broca (5), um furo rosqueado onde se orsque'a parafuso miou não..
i dos. elementos são prensados para fora refeeidna. furos cio cl,sco.
limétrico (8) cuja extremidade livre . a
(In lado da braçola da escotilha. camaTotal de 2 pontos.
' '
Total de 2 pontos.
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passante para fora •do tronco de pirâmide, conjugado à arruela livre (9)
que apoia em pequeno reba:xo (10) na
parede superior do tronco de pirâmide
conjugada por meios usuais ao parafuso
'(8) que, por sua vez termina em cabeça (11) dotada de graduação milimétrica ou outra julgada conveniente; pelo
fato do tronco de pirâmide, isto é, do
encaixe macho (3) se renvOlvido pelo
encaixe fémea, rigorosamente ajustado e
cuja parte externa faceia os laterais da
plataforma (2) de tal forma a configurar externamente um corpo quadrangular
4(12) e de onde se projeta no mesmo
sentais) do corpo cilíndrico (1) porém
com direção oposta, e faceante com a
parede superior do tronco de piramide
,(3), um corpo de 'feito quadrangular
(13) terminando em bisel (14) de sustentação de ferramenta ou pastilha de
metal duro; pelo fato do corpo (12)
ter rasgo inferior (15) correspondente
ao furo porta broca (15) e superiormente pequena projeção (16) ao lado
da arruda livre (9) projeção essa
opos:a iro rebaixo (10) e que com
a movimentação do parafuso (8), por
meio da cabeça (II) eleva ou abaixa a
peça (13); pelo fato do corpo quadranguiar (12) possuir lateralmente, correspondente aos furos (7), outros furos
circulares, de passagem de parafusos de
fixação.
Total 'de 2 pontos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

•

TERMO N9 128.700
•
De 25 de abril de 1961

•

Requerente: The Singer Manufacturing Company — Estados Unidos da
América.
•
Titulo: Máquina de costura com defletor de laçada a perfeiçoarlo. — Privilégio de Invençã o.
1° Máquina de costura com defletor
de laçada aperfeiçoado, do tipo que
apresenta, em combinação, uma agulha
com olhai na ponta, disposta para Inani-.
pular um fio de agulha, um mecanismo
inferior de formação de pontos, destinado a manipular um fio inferior e a
cooperar com a agulha de olhai na ponta na_formação dos pontos, uma lançadeira que constitui parte do mecanismo
inferior de formação de pontos, lançadeira essa tendo um corpo de lançadeira
construido para permitir a montagem rotativa da lançadeira e um capuz de corpo de lançadeira, prêso ao referido cora
po da lançadeira e provido de uma abertura de recebimento da agulha, caracterizada pelo fato de compreender uma
orelha de def:exão de laçada, prevista
no referido capuz do corpo da lançadeira, estando essa orelha de deflexão
a fazer com que o fio da agu'ha forme uma laçada grande de um dos
lados da agulha e uma laçada. substancialmente, nula do outro lado dessa agulha.

revereiro de 'r965 651

as faces laterais verticais através de

orificios existentes nas numas, os quaks
possibilitam a introdução de luva solidária a suporte própriamente dito da
ferramenta, sendo a luva atravessada por
pino introduzido pelas aberturas superiores do cubo, pino Zase dotado de
haste excêntrica junto à luva, enquanto
que superiormente o pino apresenta cabeça externa própria para a aplicação
de chave ou ferramenta de aperto. Total
de 3 pontos.
TERMO N.° 129.085
De 10 de maio de 1961
Requerente: Angel- Duz — Uruguai.
Titulo: Aperfeiçoamentos em equipamentos de refrigeração — Privilégio de
Invenção.
1.°) Aperfeiçoamento em equipamentos da refrigeração, do tipo de trabalho
com o ciclo de amoníaco-hidrogênio,
especialmente aquêles que o fazem na
presença de água distilada, caracterizadas pelo fato que energia térmica necessária se libera na base de uns tubo
metálico de tamanho conveniente, formando-se no seu interior uma corrente
de gases quentes, ficando. a mistura a
condutor
aquecer-se no interior de que envolve com várias oltas a parte
inferior da superfície lateral do tubo
mencionado, numa espiral passagem reduzidas sentido ascendente, logo da qual
o condutor ascende em sentido vertical
encostado na parede do. tubo até alcançar a parte superior do mesmo, comunicando-se nêste ponto com um tubo recoletor de liquido de extremidades fachadas
o eixo vertical também encostado no

TEIns10-'`N.• 129.216
De' 16 de maio de 1961
Signo de Esteei Strapping Company
— Estados Unidos da América.
Titulo: aFerramenta grampeador:
Pneumatica» - Prisalégio de invenção.
1.°) Numa ferramenta de gramara.
dor pneumática para. acionamento de
grampos dentro de uma peça de trabalho
tendo uma entrada de ar adaptada para
ser conectada a uma fonte de ar sbh
p ressão, uma saida de ar, um moa r de
ar com p reendendo um cilindro, um êmbolo alternava] ali, a , um movedor de
grampds conectado ao êmbolo, e um cora
junto de válvula de contrôle 'de ar
interposto entre o cilindro e a entrada
de ar e a descarga de ar para controlar
o fluxo de ar sob p ressão para a sua
extremidade da cabeça e a descarga
do ar dela caractarizada pelo fato de
que o cilindro tem uma secção superior
e uma secção inferior, o êmbolo tem
uma cabeça superior de diâmetro mais
largo que o resto do êmbolo e deslizante
ap enas na dita s a ção superior do
. cílio.
dro, meios de orifício ventilando a dita
Reação de cilindro inferior para a atmosfera, ~toa sustentados pelo dito cilindro
ap roximadamente na Junção entre as
secções de cilindro e vedando o &abola
contra a secção de cilindro inferior
q uando o "bolo está numa posição
avançada nara definir um espaço anular
fechado abaixo da dita cabeça do ém•
bolo, e unia passagem não obstruida
conectando a entrada de ar com o cilin•
dro no dito espaço anular para fornecer
ar sob pressão a dita secção de cilindro
superior para mover o êmbolo da posição avançada para a posição recuada
e para manter o êmbolo na posição
recuada. Total de 11 pontos.
Prioridade: Estados T bados da Arné
rira mn 16 de maio de 1960, sob número
29.536.

TERMO N 9 128.601
De 20 de abril de 1961
Total de 3 pontos.
Requerente: The Hobart ManufactuA requerente reivindica de acórdo
ring Company — Estados Unidos da
com a Convenção Internacional e o arAmérica..
Titulo: Máquina de lavar pratos. — tigo 21 do Decreto-lei n° 7.903, de 27
de agósto de 1945, a prioridade do corPrivilégio de Invenção.
1° Em u'a maquina de lavar pratos respondente pedido depositado na Relendo aparelhos de lavagem e enxuga- partição de Patentes nos EE.UU. da bubo mencionado em primeiro lugar,
mento com aberturas de entrada e saída América, em 26 de abril de 1960, sob saindo da extremidade superior dêste
atravési das quais pratos e outros obje- n° 24.783.
segundo tubo um condutor que leva os
tos a serem lavados são movidos em
vapores, logo ao passar por um alargaama direção, a combinação caracterizamento do eixo ligeiramente inclinado
TERMO
N.°
128.701
da pelo fato de consistir de u'a mesa
para trás, segundo o sentido do fluxo,
suportada ao longo de um dos lados
por uma zona de radiação provida de
da dita máquina e tendo mesas de exDe 25 de abril de 1961
aletas irradiantes, onde se condensam,
tensão para as citadas aberturas" de
circulando pela mesma em sentido desentrada e descarga, formando um circuiRequerente: The Carborundum Com- cendente, e finalmente por um permutato fechado completo para movimento de
dor de calor através de qual passa em
taboleiros que sustentam pratos, em uma pany — Estados Unidos da América.
Titulo: Corpo abrasivo' — Privilégio sentido ascendente até o evaporador, de
trajetória horizontal, através da referida
onde os vapores são conduzidos também
máquina; um órgão estendendo-se intei- de Invenção.
ramente em tórno da citada trajetória,
1.1 Um carpo, abrasivo sólido, ca- pelo interior do permutador, porém em
formando um suporte para os taboleiros racterizado por compreender_ grãos abra- sentido descendente, por um condutor do
que sustentam os pratos; um transpor- sivos ligados, que compreende uma eixo paralelo ao eixo do condutor que
tador estendendo-se também em tórno da mistura de grãos de zir.cemio fundida e levou o liquido para o evaporador, termencionada trajetória e tendo uma plu- grãos de alumina fundida. Total de 8 minando aquêle condutor num tanque
depósito com capacidade suficiente, coralidade de orelhas de reboque montadas pontos.
municando êste tanque com o condutor
sôbre o mesmo em pontos espaçados
Prioridade:
Estados
Unidos
da
Améao longo do comprimento do mesmo, rica, em 3 de maio de 1960, sob número cio espiral colocado na base de tubo
para engajamento com os citados tabo- 26.976.
dentro do qual se produz a liberação de
leiros a fim de rebocar ditos taboleiros
energia calorifica, 'por meio de um
em tôrno da referida trajetória i atracondutor que sai pela sua parte inferior,
vés da mencionada máquina; órgãos
passando êste condutor pelo interior de
TERMO N.° 128.984
destinados a acionar o referido transum permutador coaxial de calor, cuja
portador, a fim de transportar os taDepositado ein 5 de maio de 1961. cavidade anular comunica por uma exbOleiros em terno da mencionada traje- •
tremidade com a parte inferior do tubo
tória, da abertura de entrada para a
Requerente: Júlio Bertini — São recoletor de liquido e pela outra extremiabertura de descarga, órgãos que defi- Paulo.
dade e através de um condutor que
nem uma estação de carregamento da
Titulo: (A per fei çoam en tos em ou rela- primeiro se levanta em sentido vertical
dita máquina ao longo da mencionada
até um ponto mais baixo de que aquele
trajetória; órgãos de suporte deslisante tivos a porta-ferramentas para tornos». no qual o tubo recoletor fica ligado com
para os taboleiros, destinados a guiar
1.°) aAperfeçoamentos em ou relatios taboleiros para engajamento com o vos a porta-ferramentas para tornos», o circuito na sua extremiaade de superespectivo transportador; uma pluralida- apresenta peça em forma de cubo, atra- rior, e logo desce numa serpentina de
de de taboleiros de armaçáo aberta des- vessada por haste central ligada ao inclinação reduzida e grande percurso,
tinados a sustentar os pratos sujos para tôrno, haste essa que superiormente se com o tanque depósito,, ficando um dos
serem lavados; e, em cada um dos ci- apresenta com rOsca em que se fixa pontos mais altos desta serpentina em
tados taboleiros, órgãos destinados a porta solidária a alavanca para a fixa- comunicação com o interior do prmieiro
engajar uma orelha de reboque coiTes- ção do cubo, aperfeiçoamentos caracteri- permutador mencionado e êste per sua
pondente do dito transportador.
zados pela fato de apresentar o cubo vez com o ponto mais baixa de radiador
Total de 11 pontos.
passagens verticais nas partes medianas por outro condutor que tem uma parte
Prioridade: Estados Unidos da Amé- de cada face e lunto as bordas, passa- alargada que se encontra numa posição
rica, em 22 de abril de 1960, sob núme- gens essas que internamente se alargam mais elevada do que o radiador. Total
ro 23.986.
e que a meia altura se comunicam com de 3 pontos.

TÉRAM N. o 120.360
De 22 de Intuo de 1001
Requerente — Montserat
— Espanha.
Título — Filtro de ar com autolimpeza, para aparelhos limpado.
res de máquinas e locais de pro.
dução têxteis — Privilégio de invenção.:
1.0 Filtro de -ar com antolhopeza, para aparelhos knpndores do
máquinas e locais têxteis, carne.
terizado por compreender um ven.
tilador cuja Mim do aspiração , N...
gada com c),g orifícios do entrada
do ar a filtrar, é intereaptarin por
um filtro móvel que se desloca.
primeiro atrasala da flita bôaa
aspiração e _então atravrl s 'de nolo
MCPOR tim ' conduto que, partindo
do um ponto do sistema situado
depois do ventilador, se nxlenda
até um filtro coletor . dotado de dispositivo para descarga-das,
rezas de
de modo que a corrente de
ar que circu l a por êsse condido o
atrayéS do filtro em sentido contrtirio ao rftt as p iração, arrita ao.
p artículas retidas p elo mesmo
e as
conduz ao filtro Motor.
Total .de 5 pontos.
A requerente reivindlea de arrdo com a Convencão Tidernac;eiti
a o art. 21 eal 1)ecreto-lei 7.90,
de 27 de agôsfo de 10.15, a p rioridado do eorrespodente pedAo, de.
l ositado na Reparticão e Patontei
-ria Espanha, em 20 de junho tis
1960, sob o n. o 259.281.
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rebaixas, apl ieando-se posteriarmente a êstes ultimes em suas . extremidades, um par do taboinhos,
de intervinculação - dos cabeçalhos
de. modo. que formem as paredes
-laterais da lançadeira, embutindo
as pontas destas taboinhas nos citados escalonamentos de forma que
sua união com'on cabeçalhos constituem uma superfície curva contínua.
Total de 4 pontos.

mico, sem que asilicone atua de
mane:ra completa.
•
.
Segue-se o ponto característico
n•0 2.

Fevereirõ cia 19b5

cultura, caracterizadas por conterem, como um ingrediente ativo,
um ou mais produtos de copulação
de sajs de diazeinio aromáticos, bàsicamente substituídos, com compostos contendo grupos .rnetileno
reatíveis.
• Total .de 2 tentos.
Finalmente,' a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Interacional e -de conformidade com o art. 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade
do corrçsponente pedido, depositado na Repartição de Patentes da
Alemanha, em 29 de agAsto de
1959, sob n.o F 29.275 IVa-45 1.

Requerente — Clerk Equipment
Company — Estados Unido-e da
TÈRMO N. o 118.995
América:
Título — Válvula reguladora —
• De 29 de abril de 1960.
Privilégio de invenção.
.Ttequerente — GeneralEletric
1.0 Um dispositivo de válvula
Conipany — Estados Unidos da
tara o uso com um motor hidráuAmérica.
•
lico contendo dspositivo do tubo
Título Aperfeiçoamentos em
tinido ao motor, uma luva de válprocese deconeermar corpos mesula alongada colocaela fixamente
TkR1110 N.° 129.i28
tálicos — Privilégio de invenção.
ao tubo tendo uma extremidade
1.° Aperfeiçoamentos em protberta e uma extremidade fechada
cesso de conformar corpos metáDe 24 de ma i o de 1961
s limitando primeira e segunda
ecos, conforme descrito e ilustralberturas circunferências acomodaErnest Scragg e: Sons Limited — do acima, compreendendo um prolas axialmente unindo o tubo com
cesso de aumeetar 9 -comprimento
• motor, uni membro de válvula Inzlaterra.
TÉRMO N.° 122.499
4ocalizado - na luva de válvula e
Título — Aparelho e processo de um corpo alongado e reduzir
txialmente movível dela, dispositi- para frisar Blocas textes — Pri- sua espessura, caracterizado por
sujeitar partes sucessivas do comvos elásticas impelindo o membro vilegio do invenção.
De 8 de setembro de 1960
primento .do corpo adeformação
le válvula em direção àextremi1•0 Um aparelho para a produ- plást ica cíclica, enjeitar simultàlade fechada da 'tive, e dispositi— Joaquim' Olive'ri
toe de contrôle de escoamento a.s- ção de fio termoplástico frisado, neamente as mesmas partes ences- S. Requerente
A.
—
Gemerei°
e Indústria —
Oociado com • o membro e válvula inclUindo um mecanismo para des- sivas do corpo a esfôrço de Jens axialmente intermediário das locar o fio continuamento a uma são insuficiente, por Si só. para - Pelotas •:— Rio Grande do Sul:
criencionades primeira e segunda velocidade predts terminada atreves prodezir alongamento plástico do • Privilégio de invenção — Procestberturas, ,o mencionado membro Um aquecedor e .uni falso torcedor, dee corpo, e sireultâneamente tam- so e aparelho para formação do
le válvula sedo acionável em opoe -caraterizado pelo fato de aquece- bém sujeitar . as mesmas • partes pérolas de cola ou de gelatina.
iição aos mencionado 'dispositivos dor ser um leito liquefeito conten- sueessjvas do dito corpo a pressão
1.0 Processo e aparelho para for•lásticos para o contróle da área. do ballotinenpropriadost para aque- suficiente, semente sen combinaeão mação de pérolas de Colo ou de
cei".
o fio através o mesmo deslo- com a deformação plást:ca -cíclica
las mencionadas primeira e N4Ctuncado.•
e o esforço de tenoã, para reduzir gelatina caracterizados por uni reIas eberturas espaçadas.
•
servatór o ligado Por um cano, prea
espessura do corpo.
_Total de 15 pontos.
• Total de 17 pontos.
Vi.SiO no fundo, a deis' crivos coin• Total • de 11 pontos. .
A requerente reivindica de acerFina'mente, a requerente reivin- cidentes com as bocas de duas codo com a Convenção Internacional dica os favores da eonvenção In- lunas peroladoras, cujos fundos
TÉRMO N.0 129:667
ê 6 art. 21 do Decreto-lei •° 7.903, teracioale visto a presete 'invenção cónicos são ligados a tub os que
de 27 de egósto de 1945, a men_ ter sido de p ositada a Repartição vão- ter às cubas separadoras, proDe 3 de abril de 1961 ridadedo correspodenle pedido de- Oficial de Patentes ' dos Estados vidas de tela no fundo e ligadas'
positado na Repartic5o de Patentes lindos da América do Norte em por ramificações individuais a um.
.• Requerente — Srnst Josef Lam- na In glaterra, em 24 de maio de
6 de maio de 1959, sele o 811.e98: cano que se • comunica dom ume
berg — São Paulo.
19G0 sob o n.(:) 18.214.
Título
—
Aperfeiçoamentos
retanqeé.
•:
lativos a prendedores de mola —
TeRMO N. 0 121.63e
Total de 3 pontos.
Privilegio de invenção.
TÉRMO N.0 130.229
1.0 Aperfe içoamentos relativos a
De 29 de julho de 1960
prendedores de mola: caracterizaDe 23 de julho de 1961
Mei° N.° 123_.5:9
dos epela independéncia estrutural
Requerente — Armour And
da mola prendedora, dos meios AsRequerente — Pfafe Brpmberg, Coinpany — Estados Unidos da
SeglIradOrej do seu aspêrto e de- mercialy Financiem a — Argentina. América. De 19 de outubro de 1960
saperto.
Título — Nova .bobina para os
Título — Uma composição de
• Total de 16 pontos.
ranchos, de máqunas de eonser bor- matéria útil para melhoria indiRequeenta — The Upjohn Comr
dar, e smilares — Privilegio de in- reta do rend:mento do gado e ou- pany — Estados Unidos da Amévenção.
tros animais de creição e -processo rica.
MIMO N. 0 129.387.
1.0 Nove bobina para os ganchos para aperfeiçoar as propriedades
— Processo para produdo máquinas de coser, bordar- e promotoras do crescimento de ra- zirTítulo
• De 22 de maio de 1961
actinospectacesa e seus sais de
similares, caracterizada pelo fato ções para ateimais de criação
de invenção.
adição de ácidos -- Privilégio de
' Requerente — Eduardo Katurchi que ela é constituída por prefe- Privilegio
1.0 Uma composição da matéria invenção.
rivelmente um único corpo fundido
Mato Grosso.
de material não metálico, o qual útil para melhoria indireta do ren1.0 Um processo para produzir
Título .7- Aperfeiçoamentos na corpo let,•a em pe i o menos uma re- dimento do 'gado e ovtros animais actinaspectacina
e seus sais de adifabricação de lançadeiras utilizadas gião submetida ã ataques meceni- de criação, caracterizada por comna Indústria têxtil — Privil-gio de cas excessivos meios de refóeça preender uma substância estróge- ção de ácidos,caracterizado por
compreender a cultura de ' um orinvenção.
protetores, pelo menos parcial- na e um sal de um agente de ati- ganismo produtor de actinospecta1.0 Aperfeiçoamento; na fabri- mente associados com a massa de vidade superficial catiónico, na es- cina • em um meio nutriente aquo'cação de lançadeiras utilizados na material depelo menos uma reg :Ao cala de 1:2 e até 1,:40 partes por so. sob condiçxes arrób:as, até ser
jndiestria. tete, das integradas por do corpo fundido definidor da nova
Seguemese os-pontos de 2 a 12.• comunicada uma substancial ate
dais cabeçalhos da tese convencio- bobina.
vidade de actinospectacina ao renal que as alojam respectivamente
Total de12 pontos.
ferido meio, pelaprodução de actino retentor, da emee leta a as ce
•
TÉRMO N.° 12,2.288
nos pectacina, e o isolamento desta
-fiadorce',tzs&i
do meio de cultura.
aperfeiçoamentos pelo fato de que
TÉRMO N. 0 143.900
-De 29 de /ageosto de í960
cada um dos cabeçalhos é consti• Seguem-se os pontos de 2 a 10.
tuído por duas peças independenDe 17 de outubro de .1962
Depositante — Farbenfabriken
tes:as q uais se executam nos raBayer Aktienge. s ellschaft, Lever- A requerente reivindica de acórbaixos laterais diamentralmente " Requerente 7— Patrick Ganley — kusen Bayerwerk, República Fe- do com a Convenção Internacional
e ()'art. 21 doe Decreto-lei n.o 7.903
apontes, de nada que, adjacete- Estado da Guanabara.
deral Alemã. •
mente no seno correspondente, e
Título — Flanela siliconizada , Pontos característicos de compo- de 27 de agósto de 1945, a pilota orig.em k um escalonamento en- erteestática — Privilegio de •nven- sições fungicidas para l plicavün na ridatle do coerespondente pedido
irante, sedo que estas duas peças ção.
agricultura e , horticultura — Pri- depositado na Repartição de Paten•ni oposição no seu extremo due1.0 Flanela siliconizada aniles- vilégio de invenção.
tes dos Velados Unidos da •Ameto. as conformam com aberturas tática, caracterizada por eer a mesrica,em
20 de outbro de 1959, sob
•Cemp
o
sições
fiingicide
para
e prologamentos aforquilhadoe em ma tratada por um preceseo quíap:icaçào na agricultura e horti- n.0 8,17.092.
peincidencia com os menciona dos
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Ta.M0 N.° 124.115

De 10 de- novembro de 1960
Requerente — Ch. Cervals S. A.
— Frapça. •
Título — Aparelho destinado à
fabricação de queijo, particularmente de queijo fresco — Privilé•
•
gio de invenção.
1. 0 Um aaprelho que permite
realizar Cs operações necessárias
à transformação do leite em queijo, a saber; coagulação ou encoaa
Ihamento, • descoagulação o
num mesmo e só recipiente, caracterizado por :uma cuba
arra1ijacla de maneira o poder - girar em tôtno do um eixo. sensivelmente. horizontal, e cujas paredes
periféricas comportam uma narte
plena e uma parte munida de.per-furacões miSlliplat.
Total de 16 pontos.'
A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internaciomil e o art. 21 do Deerto-lei número 7.903, de 27 de • agôsto •de
1915, a prioridade do correspondente pedido depositado• na Repartieão de Patentes na França, em
16 de dezembro de 1959, sob o mla
mero 813.251.
- TÉRMO N. o 126-.284
Do 31 e janeiro de 1961

DIÁRIO OFICIAL- (Seção Hl)
6 — Um segundo vulcanisador
.(óxido de zinco),
-Um acelerador (o produto
Unatz).
Um pigimento ou agente colorido'. (grafito pulverisado).
Total de 2 pontos. •
A requerente reivindica de aciirdo com , a Convenção Internacional e o art. 21 4o Deertprlei número 7.903, de 27 de agôsto de
1915, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes no México, em
6,de fevereiro de 1960, sob o número 62.210.TÊ11/510 N. o . 126.720
De 15 de fevereiro de 1061
Requerente — The 13ritish Drug
Houses Lim:ted — Inglaterra. . •
Titulo Processo para preparação de ácido 4 cloro 3.'sulfamil
benzoico e de seus sais demetais
alcalinos — Privilégio de invenção.
1.° Um processo para a•preparação de ácido 4 - cloro 3 sulfam-il
benzóico e seus sais de metal 'alcalino; caracterizado por compreender a reação de ácido 4 cloro 3
cloro _sulfonil lienzóico, com amônia ou seus equivarentes quírnices
e, Se desejado, reação do ácido benMico resultante com um - hidróxido
de metal 'alcalino.
Total- de 3 Pontos. • .
A requerente reivindica do a.côrdo com a Convenção . internacional o o art. 21 do Decrto-lei número 7.903, de 27 de agasto de'
1915, • a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição rio Patentes da Tnglaterra:, em
10' fie fevereiro de' 1960, sob o número 5,443..

Requerente — Bruno' Vassel,
Itens r. Feige e Oleg Grestmer —
São Paulo. •
Título — Tratamento químico de
gumes de aço — Privilégio de invenção. •
4.0 Tratamentli químico de guines de aço, por um processo para
obter um instrumento de metal
tendo uni gume cortante, tal como
'Mal° N.o .127.210 uma agulha de sutura, um Listuri
•
ilirúrgjeo ou uma lamina usada
De l 2 de fevereiro cio 1961
para fins cosméticos, tratado quimicamente! de forma a possuir
Requerentes-- Emílio Beltrati. e
aderido a ale urna película fina do
EsClaro
Antônio Wolf. .
organosilicone polimerizado,
tado de São Paulo:
Total . de ` 5 pontos.
Título . , nôvo processo de
,
Impressão coni stenea e o .aparelho duplicador usado para êsse-,fim
Tii:11à10 N.o 126.321
—Privilégio de invenção.
1.° Um nôvoiprocesso de impresDe '2 de fevereiro de 1961
sa- ó com atencil, caracterizado poi'
Requerente — Roque O. León se realizar a impresão através do
,México. • '
sterteil convencional;' colocado - nuTítulo' — Uma composiçãO de ma. poàição estirada • e substancialmatéria. que se torna vulcanisável; mente plana, por meio de rim de:.
pelimerisável, flexível e que, com calque obtido pela -passagem .sôbre
os respectivos corantes:. forma um o mesmo de um • rôlo de bonlacha
lápis flexível — Privilégio de:in- untado com tinta e conseqüente
impressão do material _colocado
venção.
.
.
sob o stencil, também em posição
1.0 Unia composição tipo piás-- substancialmente Plano.
•
tico que é básica e torna-se vulTotal de 43 pontos.
canisável 'ou polimerisável, Dará
xpermitir a obtenção de um iápie
flexível caracterizada de ser subsTailial0 N.o 127.268
tane-almente formada qualitativamente pelos seguintes . materiias:
De 28 de fevereiro de 1961 .
— Uma borracha natural- ou
Baxter Labora toiRequerente
shitiç tjea. (flutartierro estireno).
2 —• Um primeiro plastificante res, Inc. — Estados Unidos - da
•
América. •
(Aaido estear co).
Título — Equipamento de-solu.3 -- lIt ir segundo plastificantd
ção parenteral 'e processo de prepa,
(lies na duinarona).
4 —: Uni terceiro flastificante ração do mesmo — Privilégio de
invenção.
I.° Uni recipiente de solução pa.5 — Um primeiro vulcanitador
renteral 'que compreende um. en(Enxofre).

velope fechado tendo um número
de paredes com cada parede construída .de camadas laminadas de
material plagiato d.ferente,. compreendendo a camada interior de
coda parede uma fôlha substancialmente sem tensão de película
Pollinérica substancialmente transparente,. compreendendo a . outra
camada de cada parede uma película também substancialmente livre de tensões o possuindo unia
resislênc:a à- penetração do vapor
de umidade subStancialmente maior
de que a 'dita camada interna,
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TÉRMO N.° 127.874
De 24 de março de 1961
' Requerente — José Marcello
Carmo
São Paulo.
•
Título — perfeiçoam entos- eraacendedores para fogão a gás
2rivilégio de invenção,
1•0 Aperfeiçoamentos em acpndedõres para fogão a gás, caracterizados por compreenderem inicialpyrtrei muemntè d'dsitpooaide
ltiv
o
nd
tipo accoemuemdo:

-tisnai, para cada par de bocas mais
pràximas do lateral anterior do
fogão, disposto equidistante e pareleio aos cachimbos respectivos,
127,.269
TÉRI110
acendedor êste provido de prolon- e.arnenth axial posterior, (lotado,
De 28 de fevereiro dei•1961
em posições intermediárias, de
pequeno anel contornante e mais
Requerente — Baxter Laboratoi- um curto pino radial saliente, e
res, Inc. —* Estados Unidos da ainda t endo articulado, por sua
América.
.extremidade posterior, a uni con•.
.Título — Equipamento de solu- junto da base, fixado ao lateral anterior do fogão.
ção parentética —
invenção.
Total de 5 pontos.
- 1. 0 Um recipiente de solução parenteral equipado com um tubo
TÉRMO N.° 127.950
de fluxo adaptado para estabelecer
comunicarão entre o - interior e o
exterior do dito recipiente, e que
Requerente — Sonnenreieb eic
compreende. também um i fachamento para o dito tubo tendo uma Srheir Ltda. — São -Paulo.
superfície externa geralmente pla- .
— Nova disposição co'nsna e- sendaconstruído 'do mater;a1 truiva aplicada a,abajours- —
elástico adaptado para se revedar dolo de utilidade.
•
por Si depefis de ser . perfurado por
1.0 Nova disposição construtiva
urna cânula, uma faixa- em, tôrno
do dito 'tubo • 6 'fechamento - com- aplicada a abajour, constituídos de
primind.o o ditai- tubo e fechamen- base a p ropriada, h parle superior
to juntos e uma tira alongada ten- ria qual se encontrando fixada coda a reg- rio de atoinização, e que luna ou haste tubular, portadora
comprimento suficiente para se es- ee condutoreg elétricos , caracteria
tender através, da d . ta •superfície zada pelo fato de que a coluna.
externa defechamentto e dispor as a parCr' do certa altura da base se
suas partes extremes • opostas à a p resentar recoberta por capa ejdita parte extrema no lado do tubo líndr¡ca ou fio nutra forma qual..
oposto ao lado no final é fixada a reler crinveniente, •transhIcida ou
mencionada parte ,extrema.
transparente dotada de usuais ornamentacô'es, encerrando tal capa
Total de 18 pontos.
conjuro de thirWilaerin fluorescente
fixado à cabina formado p or .tubo,
f ooneles, reatores e starter.
.TÉRMO_N.O. 127,837
Total 4 1e 2 pontos.
'Total de 17 pontos.

De 23 de março de 1961
TÈRMO N9 123.044
Foremlbst Dairies
Réquerente
Estados Unidos da AméInej
De 29 de março de 1961
rica. • Requerente: Nils Ragnar Nilsson e
Título_ — Processo . e aparelho
Conrad ilenrik Lago Rydin —
para' separação contínua 'de -cris- Albert
Suécia.
tais -It. Privilégio .de invenção.
Título: Processo parti, a conservação
1.0 Processo de separação para o de radies animais e alimentos
tratamento de "ima mistura fluída Privilégio de Invenção.
hidratada contendo partículas- dis- - 19 —
Um processo para a consertintas sólidas e frações líquidas, vação biológica de rações
animais e
material,
ènquanto
em
fluxo
o
alimentos, caracterizado por compreum fluxo de gás a fim de apl;car- ender a adição de enzimas e hidratos
tura é sujeita à atomização cen- de carbono, Isto é, poli-sacarideos, tais
o lado de fora através de unia zona como amidos e pentosanos, não fer.
aliular,de tratamento, que circun- mentáveis pela bactéria do ácido lálhe forças adieionais de separação tico, aos produtos animais'a serem
conservados, provocando assim a dee de' efetuar desta maneira ,uma
dos hidra,tos de carbono a
separação substancial das gotas das gradação
tal ponto que é obtida uma fermentapartículas distintas sólidas, sendo cão vigorosa da bactéria do ácido láas -frações- quando abandonam a tico presente nos produtos animais
dita zona acumuladas' em separa- e/ou aditivos, essa fermentação de
do, sendo - unia dessas frações ácido lático causando uma conservaacumuladas unia massa não fluí- cão satisfatória do matefial armazeda composta princinalinente das nado. — Total de 9 pontos.
partículas distintas sólidas.
Prioridade: Suécia, em 29 de março '
de 1960, sob n9 3.106.
• Total de 11 'pontos.

6:31 Cexta-feira 12
TERMO N9 128.158
De 6 de abril de 1961 •
•

Requerente: Aktiebolaget Electro• lux — Suécia.
a Titulo; Àparêlho . para o tratamento de superficieá, preferentemente
uma enceraueira — Privilégio de Invenção.
19 — Um aparelho para o tratamento cie asUperticie, tal 'Como uma
enceradeira, aparelho para lixar o assoalho ou apare-Mo para limpeza de
assoamos, tendo tfin gerador ue vacuo
acionado por um motor elétrico, o
gerador estando em comunicação com
um canal de sucçáo que parte da k;Uperficie de trabalho do aparelho, e
um recipiente coletar, por exemplo,
paaa pó, caracterizado porque o recipiente coletar fica localizado ao
lado . do motor de acionamento do
aparêlho. — Total de 19 pontos.
Prioridade: Suécia, em 9 de abril
de 1960, sob n9 3.344.

MARIO OFIC:AL ( e ?lo
jogos de alforças rotativas no quadro.
que virará em volta de um axis transversal para pegar com rotação carreiras de linhas plantadas espaçadas em
uma carreira que se . estende lateralmente durante o movimento do quadro à frente, que são previstos meios
para ajustar a relação angular da
passo de rotação das alforça de cada
algo com referência ao movimento do
quadro para a frente, e que existem
dispositivos levados pelo quadro para
virar o solo intermediário de carreiras adjacentes das ditas linhas plantadas e no sentido trasriro em introsagem com o mesmo dos ditos gigos
nas linhas plantas. — Total de 22
pontos.
A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositado na
Repartição de Patentes norte-americana em 7 de setembro de 1950, sob
o n9 54.468.
TERMO N9 128.589
De 20 de abril de 1901

TERMO N9 128.830
De 28 de abril de 1961
Requerente: The Singer Mamadaturing Company — Estados Unidos
da América,.
Título: 'N'óvo 'fflociélo de máquina
de costura — ivIoacio anctaataia./.
— N3vo modêlo de máquina de
costura, cio tipo domastico, abrangendo uma base plana de um de
cujos extremos se eleva um montante prolongado por um braço, substancialmente, horizontal que termina no
habitual cabeçote operador, caracterizado pelo fato de que o referido braço
apresenta, de um e outro lado, duas
faixas substancialmente, planas que
se estendem ao longo de todo o comprimento do mesmo, sendo que pelo
lado da frente da máquina, apresenta
essa faixa uma nervura horizontal
que se inclina em ângulo, para baixo,
antes de atingido o cabeçote; e pelo
fato de que, pela parte da frente da
máquina, a linha inferior limítaofe da
referida faixa desce em ângulo reto
pela superfície do montante, fazendo,
em seguida, um ângulo reto na parte
inferior do mesmo, por baixo do
braço, para subir, depois, em arco de
círculo e atingir, por meio de uma
reta inclinada, a parte superior do
referido montante. — Total de' 3
pontas.

eevereiu3 cl q. 1965

lamina de plástico, caracteriaada pelo
fato que a fita fica provida ao longa
dos seus quatro rebordos çle zonas
limpas ao toque, que ficam sonfigua
radas ao longo dos rebordos longitudinais da fita era:forma de unia tira
estreita, em ambas as extremidades
da fita em forma de superfície que se
estendem sabre a largura intel"a da
fita.
Total de 4 pontos.
TERMO N9 129.013
De 8 de maio de 1961
19) Aperfeiçoamentos em combuatires de gás, caracterizado pelo fato da
fazer-se um anel de jatos de gás proa
jetar-se num anel tubular para arras,
tar consigo em tal anel o ar primá,
rio para combustão, sendo a mistura
de ar e gás inflamada no extremo
oposto do referido anel tubular, podendo tal inflamação se dar no ar
ambiente ou numa corrente tubular
de ar. — Total de 3 pontos.

Requerente: Anatole Kagan — São
Paulo.
TERMO N9 129.136
De 7 dç abril de 1961
Título — Batedeira Portátil para
bebidas, movida a motor de pilha —
De 12 de maio de 1961
Privilégio de Invenção de "Um aar- Modêlo de Utilidade.
•
taaieiramentas para tornos meca aiHenry Parira Hutchinson e Paul
19 — Batedeira portátil para bebicoa, para desbaste e broqueamertto,
Richard Arendt — Estados Unidos da
com atura ajustável" — Unberto Ri- das, movida a motor de pilha, caracAmérica.
terizada por una corpo em cujo inteTERMO N 9 128.335
rior se acha um motor montado em
Título: "Aperfeiçoamentos em sisSao Carlos -7 Estado de São Paulo. paredes transversais e alimentado por
De 28 de abril de 1961
temas de comunicações espaciais e
pilha,
dito
motor
tendo
o
seu
eixo
satélites".
19Cm porta-ferramentas para
Requerente: E. I. Du Pomt de
•ano 111CCallICO, ' para (lesbate ou bro- acoplado a uma harta externa amoPrivilégio de Invenção.
vível
através
de
uma
luva
de
conexao
Nemours - And Company — Estados
tam...meia-a caaactelaiamo por uni bio19 — Em una sistema de comunicaco catnutaco que se aloja ajustada- onde a haste é embutida, dita haste Unidos da América)
Título: Processo de fiação por fu- ções com satélites e estações . aspaniance on urna caviciaae praticada sendo provida, na extremidade livre,
de
uma
pequena
hélice.
—
Total
de
são. — Privilégio de Invenção.
ciais, o aperfeiçoamento caracterizaloagitucanainiente na extremidade
19 -a• Processo de fiação por fusão do pelo fato de inc urgãos destian,erior de uma barra-suporte, bioco 4 pontos.
c'aracterizado por um processo de fia- nados a utilizar em sincronismo uma
êa,e uotano ae unia perfuração longiçâo de fibras por fusão de polímero pluralidade de estações transmissoras
tmanal exctarcrica, na qual é fixada
TERMO N9 128.765
sintético orgânico, cujo aperfeiçoa- e receptoras, organizadas em um ou
por meio cie uma pinça a 'ferramenta;
mento compreende esfriamento da fi- mais canais de comunIcaçao a longa
sena() atua tste bloco que é girá,vel
De 27 de abril de 1961
bra da temperatura de fiação; em con- distância, tôdas controladas a partir
em seu alojamento e dotado de ruelas
de fiaaçao, permite com es seus moThe Dow Chemical . Company — tato com um meio .gasoso aquecido de uma estação localizada na superpara manter temperaturas medidas no fície da terra, em um navio ou em
lhar:anã:a aj.star micromètricament e a Estauos Unidos cia América.
altara, da ferramenta. — Total de 2
Titulo: "Panos têxteis e processo meio gasoso adjacentes à fibra cuja um avião voando na atmosfera terresponos
pata sua produçao". — Privilégio de diminuição na direção do caminho • da tre, a 'n de estabelecer e manter
fibra . a 1009C sob tais condições que comua aões contínuas com um sainvençao.
a temperatura de fiação menos :qual- télite da terra ou com uma estação
19 tini pano taxtil não tecido caie quer temperatura adjacente a ' fibra espacial. — Total de 15 pontos.
TÉRMO N9 .128.263
caiam uma proporçao suostancial de está dentro dos limites de 10x — 30 e
uni material • ue =rafam, filamentar
20, - onde x é a distancia do
De 11 de atiril de. 1981
teamoplastico organico, tendo uma caminho em metros vêzes 10 dividiTERMO N9 129.365
comiguraçao de beçao reta em labi-, da pela velocidade da fibra em meDe 22 de maio de 1961
Patente de Modelo de Utilidade da cinto e uma estrutura micro.prosa, ca- tros, por segundo, e dividida pelo de1/adiça() ae -Novas disposições em raCi,erizauu por conter áreas compri- nier por fibra.' •—• Total de 6 pontos.
midas
de
material
de
alta
densidade
e
Prioridade:
Estados
'
Unidos
da
Requnaente: N. V. Philips;Gloelfliamen, os metálicos (almas) para
de baixa permeabilidade controlado. América. em 29 de abril de 1960, sob lampenfabrielen — Holanda.
has.,es cie armação de óculos".
— Total cie* 22 . pontos
n9 95.576.
Título: Aperfeiçoamentos em ou
Faidoif Pielsch — Capital do EsA requei.en.e- reivindica de acôrdo
relativos a dispositivos compreendentaco de Sao Paulo.
com a Convenção Internacional e o
,TERMO N9 128.910 .
do carreteis rotativos flangeados des- •
1 — Novas disposições em filamen- airi„.'21 cio Decreto-lei a: :7.903 de 27
tinados a enrolar e , desenrolar fitas
ttunan 663 metálicos (almas) para de agasto de , 1945, a prioridade do
De 3 de maio de 1f,61
magnéticas de gravação.
hastes cie arma.çáo de óculos. coroe- correspondente pedido depositado na
Requerente: Angelo Rabin — EstaPrivilégio de Invenção.
te; iza,..o paia fato de ser incluido uni Repartição de Patentes nos EtVados
19 — Aperfeioçamentos em ou relasegando filamento . metálico na parte Unidos da América em 27 de abril de do da Guanabara.
25.107.
1960,
sob
n9
Título: Numa nova bobina, polia ou tivos a dispositivos compreendendo
anterior e mais desenvolvimento da
carretel desmontável.
carreteis rotativos flangeados,.
hasta, filamento éste, disposto paraModélo de Utilidade.
nados a enrolar e . desenrolar itas
lelamente ao primeiro e mantendo
TERMO
N°
128.777
1.
—
Uma
nova
bobina,
polia
ou
magnéticas de gravação, comp.-mdêste um pequeno eapaço no qual
carretel desmontável caracterizado dando pelo menos um carretel dotado
'passam a ser praticados no próprio
De 27 de abril ' de 1961
por consistir num corpo cilíndrico, de recessos ou rasgos de bordas incli- ,
corpo da haste, os furos para a fivasado longitudinalmente, em cujos nadas, que se estendem Perpendixação das charneiras. — Total de 2
Requerente: Allied Chemical Corpo- extremidades se encaixam — pelas cularmente através das superfícies cios
pontas.
ration — Estados Unidos da Amé- suas seções circulares, bases estrutu- flanges e através do carretel e parcirica).
rais cilíndrico-cônicas. — Total de 2 almente para o interior do núcleo do
TÉRMO N 9 128.486
Titulo: Processo e composição fun- pontos.
carretel e para as bordas dos flanges,
gicida e inseticida — Privilégio de
de modo que uma fita, dotada no seu
De 18 de abril de 1961
Invenção.
início de uMa neça de conexão que se
TERMO
N9
128.960
19 — Uma composição inseticida e
projeta lateaalmeate além da largura
R,equerente: Lebman Equiment Co. fungicida em forma de pó-ou poeira,
da fita e além da distância interna
De
4
de
maio
de
1961
— Estados Unidos da América.
caracterizada pelo fato que êle comentre os flanges do carrfaal . nr,A S a
inserção em um dos recessos é levada,
Requerente: Guenther Vagner
Título: Aperfeiçoamentos em cul- preende, como agente tóxico, decaclorooctallidro-1, 3, 4-meteno-211 ciclobu- Alemanha.
mediante o atro do r,"•rol- m a-moa-aja
tivador — Privilégio de Invenção.
ta (cd) pentaleno-2-um em forma de
Titulo: Fita de máquina de escre- ao núcleo do cataétel e ali mantida,
1 — Cultivador, composto de um um hidrata contendo 9.91 a 12.81% ver de papel ou lâmina de plástico -- caracterizadns mlo fato de fitar disquadro aparelhado para ser movimen- por pêso de água de hidratação, con- Privaégio de Invenção.
postn uma pa rede oa ""'! t ° el e oarede
tado para frente sôbre o chão, carac- juntamente , com um pó como veículo.
19 — Fita para máquina de escreerm l ana abertura , nas nroterizado pelo fato que são montados Total de 4 pontos.
ver com porta-tinta de papel ou de ximidades de pelo manoQ um carretel
•
TERMO N 9 128.181

62::ta-foi.ra., 12,

Dl ' RIO OFIC:Al.. (Seção ii)

'provido de recessos, pelo menos •ao
lon g o de parte da periferia do flange,
sendo essa parede ou parte de parede
situada em relação aos bordos dos
!lenges de tal maneira que, em ação
conjunta com elementos resilientes
providos na parede ou parte de parede
e/ou nas peças de conexão, a parede
ou parte de parede permite que, com
a passagem da fita através da abertura, a peça de conexão ou seja forçada contra o flange do carretel ou
mantida no recesso, de acôrdo com a
posição instantânea do recesso do
carretel: — Total de 12 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
com. a Convenção Internacional e o
Art. 21.clo Decreto-lei n 9 7.903 de 27
de agõsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Austria em
125 de maio de 1960, sob n9 A 400$-60.
• ,

TERMO N9 129.558

•

27 de agôsto de 1945 a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes. na Inglaterra, em 29 de junho de 1960, sob nú.
Requerente: Aristides Epaminon- mero 22.772.
das Ferreira — Rio Grande do Sul.
Titulo: Aparelho amplificador de
TÉRMO N 9 130.480
•
som — Privilégio de Invenção.
. 1 9 "Um aparelho ampliifcador
De 30 de junho de 1961
som", caracterizado por se constituir
num conjunto único, interligado,
composto de dez capacitores, sendo Requerente: International Patenum de 0,1 rnicro-farad x 6 volts, ou- te Trust Reg. - Principado le Liechtro de 100 micro-farad x 12 , volts, tenstein.
três de 10 micro-farad x 6 volts, três Titulo: Máquina para estirar corde 50 micro-farad x 6 volts, um de dões de açúcar óu semelhantes. —
200 micro-farad x 6 •volts • e um de Privilégio
de Invenção.
200 micro-farad x 12 volts; vinte resistores, com valores de 300 Kohm, 1 9 Máquina de estiramento para
10 Kohm, 33 kohm, 1 kohm; 2 kohm, cordões de açúcar ou semelhantes,
2,5 kohm, 2,2 kohm, 150 kohm. 4,7 caracterizado pela combinação de
kohm„ 270 kolun, 100 kohm, 500 um dispositivo de igualização, comkolun; três de 15 " kohni,. três de 5 posto de rôlos de igualização, com
kolun e 2 de 3,3 ko/un, todos com um ou vários cestos de estiramento,
TÉR.3.10 N 9 129.398
1/2 Watt; sete transistores, sendo sendo que os cestos de estiramento
,
cinco tipo 0071 e dois tipo 0072; formam agregados em si fechados,
três transformadores, sendo um in- dispostos, de . maneira substituível, no
De 23 de maio do 1961
ter-etapa, com primário de 4.000 suporte de instalação de igualização.
Título da Invenção: "Processs2_, de Ohms ..e secundário de 2.000 Ohms — Total de 4 pontos.
Produção de Composições' Farmacêu- com „/ C.T. e um transformador de
saída • com, primário de 160 Ohms a
ticas de Ação Prolongada."
coletor e secundário de 4 Ohms; um
TÊM° N9 130.497
Requerente: American tome' Pro- alto _falante de. imã .permanente - de
ducts Corporation, 685 Third Avenue, sinal, um ;interruptor e diodos de siDe 30 de junho de 1961
New York 17, N. Y., E.U.A.PriOA .210. — Total de 2 pontos,
vilégio de Invenção.
Requerente: Concentrados Malte
1 9 ) Processo de produção de comS. A. — Estado do Rio de Janeiro.
TÉRMO N 9 130.276_,
posições farmacêuticas com liberação
Titulo: Processo para fabricação
prolongada das substâncias medicade cerveja e bebidas a . baSe de malte.
De 28 de abril de 1961
mentosas, em forma oral, dosada, ca— Privilégio de Invenção. •
racterizado por misturar-se IntimaRequerente: Ugo Lombardi — São 1 9 Um processo .a.per.feiçoado para
mente ma droga cominuida com um
a fabricação de„ cerveja., caracterizapolímero carboxi-vinilie,o ácido, difi- Paulo.
cilmente solúvel, prensando-se em se- • Titulo: Nôvo modelo de separador do por compreender a preparação de
guida a mistura para formar compri- para retirar clara das gemas dos um extrato de cerveja, que pode ser
armazenado, e a adição,. a éle -de
midos, ou prensando-se ELS nartitulas ovos. — Modelo de Utilidade. .
água carbonatada, para -formar uma
da droga para formar. núcleos e em
19 -- 'Único — Nôvo modelo de cerveja integral, durante a operação
seguide cobrindo-se os núcleos com o
referido polímero carboxi-vinitico separador para retirar claras das ge- do seu engarrafamento. — Total de
•
ácido M i c il mente solúvel. — Total mas de ovos em que um recipiente 7 pontos.
revestindo a forma aproximada de
de 12 pontos.
um chapéu de aba e copa' é caractePrioridade: Estados " Unidos da Tizado
por dois rasgos semicirculares
TÉRMO N 9 130.572
América, em 6 de junho de 1900, sob opostos e não completos circularn9 33.896.
mente na base da copa, servindo, as
- De 4 de julho de k961
;
partes não seccionadas dos mesmos
rasgos de suportes do alto da copa Patente de Modelo de Utilidade da
— tudo corno substancialmente des- Invenção de "Novas disposições em
TERMO N9 13d.251. crito; nos relatórios, gràficamente ratoeiras".
- mostrado nos desenhos anexos e reiDe 23 de junho de 1961
vindicado neste único ponto caracte- Suren Nalbantian — Capital do
Estado de 25.0 Paulo.
rístico. '
Requerente:
Officine
Cimbali
Giu19 Novas disposições em ratoeiras,
I seppe S. p. A . — Itália.
caracterizada por uma armação em
I
TÉRMO N 9 130.457
forma de caixa, retangular e alongaTitulo: Máquina de café expresso
da, da qual são extraidas uma parepara uso doméstico — Privilégio •de
De .29 de junho de 1961
de lateral e parede inferior e tendo
Invenção.
.
o seu interior por uma ou mais pa1 9 Máquina de café expresso para
uso doméstico, caracterizada pelo fa- Molins Machine Company Limited redes verticais dispostas transversalmente,' de modo a formar dois ou
to de -compreender um recipiente — Inglaterra.
provido de um tampo, livremente, , Titulo: "Aperfeiçoamentos' em ou mais compartimentos; sendo que, na
amovível e dotado de um fundo em relativos a máqu ina-s para manipular parte posterior da caixa e junto ao
seu canto superior, acha-se disposta
forma • de placa que se estende para Turno" — Privilégio de Invenção.
uma "haste horizontal que toma todo
fora da parede lateral, "do referido
recipiente, constituindo um suporte 1 9 Em uma máquina para manipu- o coniprimento da caixa, haste 'esta
para as xicara,s; por sôbre a referi- lar fumo, em que unia carga conti- que suporta as extremidades dos ra, da parte superior, disparado do cor- nua de fumo é transportada longitu- mos de uma peça de arame em forpo do referido recipiente, um cabe- dinalmente sôbre uma esteira trans- ma de "U" uma para cada compar. ço ou redoma suscetível de receber portadora, um processo para -detetar timento, hastes estas que são enrouni filtro convencional com porta- as variações na uniformidade da cpx- ladas em dita haste à guisa de mo; filtro; e. em combinação, ainda, uma ga ao longo do seu comprimento, êa- las, ficando cada uma destas peças
I bomba de embolo, acionada a mão racterizado por compreender a pas- em "U", • disposta sôbre a parede
I e instalada no interior do referido agem da esteira, longitudinalmente, superior da caixa, e sendo a sua fi:recipiente, bomba, essa que aspira do através de uma passagem, para ar- xação obtida mediante a introdução
I mesmo e calca para dentro da cã- rastar a carga através dela, a passa- das extremidades dos ramos, que
mera de infusão, entre o filtro e a gem sendo definida por paredes que após envolver a haste penetram em
•redoma: e pelo fato de que a super- se estendem em volta de pelo menos cavidades da parede posterior da
' ficie frontal do embolo da referida a maior parte da periferia da cafga, caixa; sendo que tais peças em for'bomba é inferior a 1/5 'da superfície e tendo "uma seção reta de tais di- ma de "U", servem de suporte e meio
transversal do filtro, estando o pu- mensões que nela há pelo menos acionador para uma segunda peça
de acionemento da bomba fixa- uma compactação lateral da carga; em forma de "U" ou trapézio, uma
i nho
do, d i retamente, à haste do referido a passagem de ar através da carga também para cada compartimento,
na passagem; e, a deteção das varia- cujos ramos de cada uma, são pas• embolo. — Total de 2 Pontos.
A requerente reiivndica ' de seôrdo ções em 'uma das características do santes por duas aberturas verticais
:com a Convenção Internacional, e o fluxo de ar (por exemplo, a queda dispostas junto a borda anterior da
- Art. ' 21 do Decreto-lei , n9 7.903. de de pressão através do fumo). — To- parede superior da caixa, ramos estes
que são presos por suas extremida27 de aeêsto de 1945, a "prioridade do tal de 25 pontos.
corresnondente p edido depositado na A requerente reivindica de acôrdo des em olhai, junto aos cantos da
Repert ie he cle Patentes da Itália, em com a Convenção Internacional e o travessa da peça em forma de *TI"
25 de j e nhe de 1960, sob n9 B. 1.388 Art. 21 ,do Decreto-lei n 9 7.903. de inicialmente citada; sendo que, - esta
•

. De 3 de maio de 1960
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seg'anda peça em forma de "U" ou
trapézio, fica disposta, quando o conjunto armado, verticalmente junto ia
bôca - do compartimento, de modã
contornar os lados e a parte inferior
de sua entrada; sendo que esta posição, é mantida por uru travador, formado por uma pequena haste que é
presa articuladamente por uma de
suas extremidades em olhai, em uma
alça disposta centralmente e pouco a
frente da travessa, na face superior
da paredd-da caixa; _sendo que,
quando o conjunto aimado, esta haste travadora, dispõe-se perpendicularmente sôbre a dita travessa da
peça em "U", premindo-a para bal.
xo tensionadamente contra a ação
das molas, posição esta que é mantida pela introdução da extremidade
oposta desta haste em um olhai previsto nas adjacências da extremidade
superior de uma haste vertical que,
se constitui no gatilho do conjunto,
haste esta que é passante folgadamente por uma abertura praticada
centralmente no teto do compartimento, e é mantida articuladamente
por uma pequena travessa que serve
de fulcro para um olhai formado em
um ponto intermediário do gatilho;
sendo que esta haste que forma o gatilho se prolonga até às proximidades do chão do compartimento, recebendo em sua extremidade inferior, a isca. — Total , de 2 pontos.
TERMO N 9 130.691
De 10 de julho de 1961
Requerente: Rentz Coachrnan Ru-'
ber — Estado da Guanabara.
Titulo; Unidade anti-mdfo — Mo.,
dêlo de utilidade.
1 9 Unidade and-mói°, caracterizado por ser composta de um tubo on- •
de no seu interior e envolvido por
material isolante pulverizado, encon- •
tra-se um elemento elétrico de bal.
xa voltagem. — Total de 3 pontos.
TÊM° N 9 130.700
, Em 10 de julho de 1961
Requerente: Cyrilo Colino Berraeje
— Para.
Titulo: Extrator de sementes de
babaçu e similares — Privilégio de

Ivenção.
19 Extrator de sementes de babaçu

e similares, caracterizado por uma
alavanca inter-resistente móvel no
plano vertical e portadora de unia
navalha que incide sôbre uma mesasuporte serrilhada. — Total de 4
pontos.
TÉRMO N 9 130.639
De 6 de julho de 1961

Requerente: Massey-Ferguson Li.
mited — Canadá.
Titulo: Instalação de acionamento
para máquina de ceifar e debulhar.:
— Privilégio de Invenção.
•
19 Unia instalação de acionamento
para uma combinação, cujo corpo in- •
clui uma parede de composta um
eixo que aciona um componente da
combinação, um eixo curto, paralelo
ao eixo de acionamento e dele espa- -çado, para transmitir !torça motriz ao
eixo de acionamento, e uma polia, no
eixo curto, acionada por um membro
flexivel, sem fim, caracterizada em
que uma caixa que circtuida uma extremidade do eixo de acionamento 6,
montada na parede, de modo a girar
em tórno do centro do eixo de acio.
nemento, e possui melo para prenn
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duas renas circulares que cai-tatu abas, em todo o comprimento da telha, fato de consistir na figura de um peixe
as extremidades constituindo , dois ,eu- com as bordas arredondadas. •
estiPzado em posição de estar nadantestamentos planos' e soltando-o ,eni seu
do no fundo do mar, um pouco emTotal: 2 pontos.
percurso pela parte interior; tuna p.aascensão e tendo ao seu redor uma'
dor . de garras corrediças que toma o,'
série ou uma pluralidade de bolas da
,
TÈRN:10: 139.362
cõco deixacto pelas tenazes, segurando-o;
diversos tamanhos, ou melhor, de diem alinhamento hon.:contai peraenoicuiar
versos diâmetros, representando bor, De 10 de novembro de 1961
ao movimento dêste pegador, um disposibulhas de água, sendo que dito desce
tivo predcndor correci ço destinado a tonho se destina à ornamentação de taRequerente: Intiústr a e Comercio de eido em geral e especialmente de temar o cdcd em seus emestamentos aparados pianos entre as bocas de caias if.asi Los Ltoa. — São lauto,
cido de chen'lle. podendo variar ene
itti.o: ¡sovo e oáginal modelo de côres e dimensões.
mangas que envolvem duas hastes, la~délo inauMdal.
zer .penetrar as pontas das hastes nas
Total de 2 pontos.
extrenuclacies do côo racham° ou trinTERMO N.' 130.814
cando-o e, mantendo-o prasó entre si,
conduzi-lo horizontalmente; um conjunto
, Depositada em 14 de julho de 1961
•
de uma pluralidade de serras circulares
TERMO: 148.796
Requerente: Clovis Pereira Borges — com seus discos dispostos radialmente,
convergindo para unia .de ditas gangas
De 8 de 'abril de 1963
São Paulo.
e montados em braços oscilantes, destinaPontos característicos de: «Aperfei- das estas- serras a praticar incisões lonRequerente: Denis lean Lacaranne —
çoainentos ntrodubzidos em --- Privilégio gitudinais de um extremo ao outro e de
São Paulo.
de Invenção.'
certa profund:dade igual superficie
Titulo: Nova e original configura1.° Aperfeiçoamentos introduzidos em do censa, mediante a passagual deste
ção aplicada a lanternas para autos
entre
as
serras
que
circundam
dita
manacumuladores de eletricidade, caracterizaem geral. -- Modelo Industrial.
dos por na face superior lateral (em ga; em'seguida a estas serras, circulando
um ou em ambos os lados), do acumu- a 'mesma manga, urna coréia de uma plulador encontrar-se uma abertura - (12) ralidade de . facas abridoras, quebradoras
no Sentido longitudinal, comunicante com ou descascadoras radiais, em 'número
as células internas, a qual .é fechada por igual ao das serras, destinadas a peneuma 1Smina (3), e ainda por, na lamina trar nas incisões antes praticadas no ceico
1.') Nóvo e original modelo •de
j(8) encontrarem-se, em posições cor- e a dividir sua casca em gomos, abrindopondentes a cada célula do acumulador. o de modo a libertar as. nozes contidas brinquedo, constituído por um Côt1C de
janelas (4) transporantes, com qualquer no mesmo; em seguida e abaixo deste tamanho adequado, alongado, de piásconfiguração, protegidas por molduras conjunto de facas, um batedor de braços t'Oci, conveniente, de ceie. variáveis, ca1(5), sendo que nas colduras, .ou nas com travessas, rotativo num envolucro racterizado por ter a parte inferior —
próprias janelas, encontram-se marcas com superfície internamen t ecorrugada 1 —, ou empunhadura, formada por
i(6) indicadoras do nível da solução. apropriadamente, para destacar das no- paredes fechadas, dotada de pequena
zes eventuais partes fibrosas ainda ade- projeção lateral — 2 de apoio para
1.') eáNova e original configuração
,Total de 4 pontos.
os dedos e, na face oposta, junto à aplicada
ren-, limpando as nozes.
a lanternas para outos 'em
base da empunhadura, uma outra pro- geral», formadas
I••n••
Total de 9 pontos.
por corpo de plástijeção — 3 — dotada de eixo onde cos ou similar, caracterizadas pelo fato
TÉRMO N. 130,819
pivota parcialmente uma peça — 4 — de que • tal corpo se apresenta com
com o feitio de setor circular, ficando secção transversal trapezoidal, com
TeRMO N.° 149,968
12 eixo no ângulo formado peias suas
14 ,de julho de 1961
abas longitudinais superiores abraçadas
paredes retas, de forma que a peça pelas torcias correspondente; de placa,
• 19 de junho de 1963 , •
— 4 — configura um impulsor que é suporte de conjunto, sendo os topos de
' Requerente : British-American Tabacacionado pelo polegar que percute a corpo principal inclinados, convergenCo Company Limited
Inglaterra,
Requerente: Jacob Zagury
S.
face reta externa cio mesmo, enquanto tes, estando as paredes laterais dotaTitulo: Aperfeiçoamentos referentes a Paulo.
que a face reta oposta fica no inte- das de saliências ou sulcos internos paTitulo:
Caderneta
para
cálculo
e
plafitas de máquinas de cigarros. --- Privinejamento da semana . — Modelo de Uti- rior da empunhadura, de modo a poder ralelos.
légio de Invenção.
transmitir a partada em pequena bola
lidade.
A requerente reivindica de acôrdo
Total de 2 pontos.
I.° Caderneta para cálculo, e plane- — 5 —de plástico, do tipo das utilizacom a Convenção Internacional e o Ar- jamento da semana, caracterizada pelo das em ping-pong, projetando-a para
tigo 21 do Decreto-Lei n."•7.903 de 27 fato .de cada duas páginas consecutivas cima, pelo fato de, em continuação às
TERMO N.° 143,051
de. age:st° de 1945, a prioridade do cor- de duas fõlhas diferentes se 'apresenta- linhas laterais da empunhadura projerespondente pedido depositado na Repar- rem pautadas horizontalmente em táda tar-se o. restante do cône, também de
Nova configuração em apatição de Patentes da Inglaterra em 15 altura da caderneta, sendo que os can- plástico, com as paredes convenienteTitulo
de julho de 1960, sob número 24.769. tos superiores das ditas páginas se apre- mnte vasadas, de modo a configurar relho de barbear.
1 Aperfeiçoamentos referentes a sentam identificadas pelo número, da se- como que um cesto — 6 --- destinado
Depositada em: 3 de agôsto de 1962 às
fitas de máquinas de cigarros cUmpre- mana, mês e ano respectivamente.
a apanhar a bola, a fim de que a 15,30.
andando um processo de aperfeiçoamento
Total de 3 pontos.
mesma possa ser novamente lançada
Sebastião Ferreira de
Requerente
da fita de máquinas de cogarros, caracRio 10 de süembeo de 1964. Assi- ao alto e assim subsequem'ente. Total
terizado pelo fato de que a fita é pri- nei e encerrei 136 laudas do expediente de 2 pontos.
Moraes.
meiro tratada com lima aplicação de uma —*Nikon Alvim Xavier, Diretor do SerSão Paulo.
cera micro-cristalina para lubrificar as viço de documentação.
TERMO:
147.123
suas fibras nternas e dando então um
revestimento externo de um verniz.
De 19 de fevereiro de 1963
TERMO: 127.557
, Total de 10 pontos.

der a caixa numa posição desejada
em • tôrno do eixo, a fim de ajustar
a tensão do membro flexível, sem
fim. •
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
117 de agósto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado _na
itepartição de Patentes nos EE. UU.
da América, em 6 de julho de- 1950,
Sob n9 41.154.

~MO

Companhia Paulista de Chenille Tecelagem e Confecções.
Rua Monsenhor Pelippo n.9 6 — S.
Modelo Industrial.
Requrente: Rossi Tulio — S. Paulo. Paulo.
De 14 de julho d'e 1961
«Nõvo e original desenho ornamenTitulo: «Original modelo de telha».
tal» —3- Desenho industrial.
Privilégio de Invenção de «Máquina
Em resumo reivindicam-se como ponpara beneficiar a «Obrignia Speciosa»,
•
o
tos característicos do desenho os sevulgarmente conhecida como cõco baguintes:
baçu».
TERMO N.° 130.835

Sigismund Magyary — Santos — Estado de São Paulo.
1 — Máquinas para beneficiar a 40rgignia speciosa», vulgarmente conhecida
como coSco Babaçu, destinada a libertar
pela abertura, quebra ou descascamento
do cõco as nozes contidas no mesmo,
caracterizada por um conjunto de órgãos
operadsres, a saker: ums pluralidade de
tenazes dispostas radialmente nuri, ;siemento rotativo e destinadas a receber
cada uma em sua passagem pelo percurso superior um ceie() de uma bica de alimentação, predendo-o em suas garras,
znantendo-o crés() a sua passagem por

Dep. em 9 de fevereiro de 1961.

1.1 ) «Original modelo de telha»,
constituído por telha de barro, cerâmica, fibro cimento ou outro material
equivalente e conveniente, caracterizado por se apresentar com corpo central — 1 — pano, alongado, de feitio
ligeiramente trapezoldal, de bases --, 2
— e — 3 — paralelas
laterais —
4 — e — 5 — obliquando ligeiramente em direção it base menor, e perpendiculares à base — 1 — de tal forma
1.1 ) sNtwo e original desenho ornaa configurar duas pequenas boeclas ou mental para tecido,». caracterizado pelo

ors

1. 0 Nova configuração em aparelho
de barbear, de acôrdo cisin o ponto 1,
que se caracteriza por apresentar o cabo
forma convexa na parte super'or, a meia
configuração terminando em formato
tronco-cônico.
Total 2 pontos.
,/
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TERMO N.' 151.608

corpo da tampa por uma membrana
plástica, rígida, central que parte da fase
30 de abril de 1963
interna do plano maior, descreve uma
curva convexa até quase a altura do
Eietriço Maranto Li- ponto deintersecção do referido plano,
gequerente

São Paulo.
ntitaua
ao plano 'central. quando então descreve
nulo — Nèvu e originx1 modelo de uma cursa curta e côncava, fundindosoquete para tomadas Indus- se depois ao corpo da tampa. Total de
triai.
2 pontos.
TARmo N.° 151.901
Depositada em 16 de agósto de 1963.
Requerente .-- Daniel Barbosa Machado.
Titulo •— Nova e original configuração ornàmental aplicada em cinzeiros.
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compreender um fundo troncônico, com
parte central circular deprimida, seguido de uma parte substancialmente, cilíndrica e lisa, em ligeiro rebaixo; e
pelo fato de ser essa parte cilindri-

qual se salientam as suas portas e seus
batentes ornamentados, encimada por
arbustos floridos, havendo à frente do
edifício uma calçada quadriculãda, enquanto que ao lado, distanvciando-se
ca seguida, por sua vez, em ligeiro em perspectiva, há as silhuetas de váressalto, de uma parte cilindrica e de rios arbustos, entre os quais se soconfiguração em tronco de •ogiva, que bressaem os ciprestes, Total de 2 ponvai terminar no gargalo áo recipiente. tos.
Seguem-se os pontos 2 e 3.
Prioridade: Estados Unidos da AméTERMO: 152.73)
rica, em 11 de março • de 1962, sob
n.° 73.919.
Depositada em 13 de setembro -de
1963 (Desenho Industrial).
TERMO: 152.633
Requerente: Ga, Industrial N. S.
De 9 ,de setembro de 1963
da Concenção.
Estabelecida em S. Paulo (Capital).
Gillette Safety Razor Company df
Pontos característicos de: «Desenho
Brazil — Brasil.
original para padronagem de tecidos».
Título: NJqo
modelo de distintivo.
Patente de Modelo Industrial.

Nôvo e original modelo de paquete para tomadas. comaituido por peça substancialmente paralelepipedal, confeccionada em" plástico isolante conveniente, dividido em duas metades longitudinais, com encaixes perfeitos, tendo
os contactos que se- soldam ou rebitam
diretamente aos pinos de encaixe, colocados em pontos e caracterizado por possuir externamente nos laterais duas sa-

1.° Nova e original configuração ornamental aplicada em cinzeiros, caracterizado pelo fato de apresentar recipiente
quadrado ou similar, rebaixado em diem cujas- extremidades são fixadas peças
em meiacana para deposição de cigarros, estando tal recipiente assente em
argola apoiada nos ramos dos varais
do carrinho, êste dotado de roda anterior e de descansos posteriores verticais. Total de 2 pontos.

liências corculares que circundam dois

rebaixos côncavos que configuram os
pontos de pega para as extremidades
TERMO N.° 152.227
dos dedos indicador e polegar enquanto
que, fontalmente possue saliência cilínDe 12 de julho de 1963
drica dotada de flange e que configura o acabamento frontal da peça.
Requerente: Confecções Leda Ltda.
Total de 2 pontos.
— Estado de São Paulo.
Patente de Modélo Industrial vara
nôvo modélo de cueca».
TERMO N.' 151.60
n•n-• n•n•n•

le/Zisur•;:a

9 de inalo de 1961

1.°) «Desenho original para padronagem de tecidos, de dires ,vivas e
contrastantes, preferencialmente para
1\145vo modelo 'de distintivo, a ser ser aplicado sôbre tecido de fundo
utilizado pendente das correntes de branco ou claramente colorido, carac,
chaveiro, de relógio ou de dispositivos terizado por constar de um arranjo
semelhantes, caracterizado pelo fato de floral no qual sobressaem rosas vermecompreender um corpo plano e de es- lha q (1) e folhagens mais escuras (2),

pessura constante, de configuração su- tudo mais ou menos dis posto sare os
bstancialmente retangular, apresentan- ramos de um ângulo reto, os quais são
do cantos recortados, simetricamente, reforçados por faixas de filetes douraem relação aos dois eixos principais dos (3), havendo no centro dos dois
do referido corpo e dotado, a meio de mencionados ramos, auréolas concêntrium de seus bordos principais, de um cas (4) partindo de uma irradiação
olhai para a fixação do dispos"tivo a central, enquanto que pequenas faixas
uma corrente ou elemento de susten- de filetes dourados (5), contendo débeis silhuetas informes aparecem à estação semelhante.
Seguem-se os pontos 2 e 3.

Requerente — Indústria C C o m ér cio
Sobrai Ltda. .— São Paulo.
Titulo — Original modal° de tampa
para garrafas térmicas -,- Modèle

—

qu'ercia do conjunto principal. Total de
2 pontos.

TERMO: 152.715
TERMO: 152.775
Deposiatda em: 12 de setembro de

1963 (Desenho Industrial).

t

•
3

Requerente: Cia. Industrial N. S. 1963 (Modelo Industrial).
da Conceição.
Requerente: Metadárgica Prior Ltda.
Estabelecida em S. Paulo (Capital). — São Paulo.
Pontos
Característ'cos
de:
«Original
Um
nôvo
modelo
de
cueca,
ca1.°)
Estabelecida em S. Paulo (Capital).
racterizado por serem as aberturas das desenho para padronagem de tecidos».
Pontos característicos de: (Novapernas contornadas por uma faixa cada
configuração em alça para sandália».
qual, que se liga uma à outra por uma
faixa arqueada disposta na parte frontal da peça e sob a «maneira».
Seguem os pontos 2 e-3.

1.* Original modelo de tampa para
garrafas térmicas, confeccionada em plásTERMO: 152.692
tico conveniente, caracterizado por ter
feitio substancialmente tronco cônico,
De 11 de setembro de 196
com altura nferior ao diâmetro da base
menor, tendo o trècno que vai desde
Colgate-Palmolive Company — Esa base menor até a part mediana do la- tados Unidos da América.
teral, reta, naturalmente abliquando em
Título: Ntivo modal() de recipiente.
direção à base maior, depois do que
Patente de Modelo Industrial.
êsseplano curva-se ligeiramente em forma convexa, tornando-se quase reto
junto à base maior, ou sejà junto à
bôca da tampa; pelo fato de ter, lateralmente junto à base maior, uma aza,
conf - gurada por três planos retos Interligados, sendo o primeiro curto- projetado
lateralmente paralelo à bôca da tampa,
o segundo um pouco mais longo obliquo
para fora em relação ao primeiro e o
terceiro substancialmente mais longo,
tamb(n: obliquando para fora em relação ao segundo, porém com menor obliqu :fade de forma a ficar quase ortogo-

Depositada- em 16 de setembro de

1.°) aOriginaI desenho pwa padre.nagem de tecidos», em côres vivas e
contrastantes sabre um fundo preferencialmente claro, caracterizado por apresentar duas vistas evocativas das formas e da beleza das velhas constru-

ções espanholas, sendo que, enquanto
uma apresenta fiares e folhagens em
primeiro plano, contendo ao fundo a
s'lhtieta de parte de um edifício, e

Nóvo modelo de recipiente. de for- mais ao fundo a silhueta de inúmeros
a out r a vista mostra a trennal ao p .'meiro pl ano: internamente os ma mais ou menos, ci indrica e de ciprestes,
de t ,. cir. ma-, res^cfriirno característica, na
.^ - i retos são interligados ao bôca larga, caracter;zado pelo fato
tr:s

1.°) «Nova configuração em alça
pena sandália», que se caracteriza
essencialmente por ter a alça a forma
de unia letra .V», tendo no seu vértice, acompanhando oe lados da alça,
cinco círculos (1) que se cruzam, sendo o circulo central (12) ligeiramente maior que os demais oirculos
desde o vértice da alça até as protd.
midades dos extremos da alça há unia
configuração (3) em forma de Unta
rede com malhas quadradas sendo dita
configuração totalmente vazada e oe
círculos (1 e (2) ficam s6bre Hes
rede e, depois de terminada a oonliguração em forma de rede, eté atingir

as extremidades da alça, há 'duas partes (4) e (5) lisas, e a alça é envolvida por dois frisos (6) e (7) que
acompanham o seu • formato. Total de
2 pontos.
1
TÉRMO: 153.044
b
De 15 de setembro de 1963
- Req1.7à. ente: Roberto Della Badia
.
São
Titti1{5: Novo mode.o de cadeira.
Modelárt;Industrial,

te.
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'projeta para cirna um chia.
dro de altura aproximadamente
Igual à aLura da base. fechada
superiormente por uma tampa
horizontal • em cujo Centro ha,
solidário, um cilindra de •aliâniatra substancialmente menor e de
pouca altura em cujo interior
base é configurada por crivo
tendo • na .parte . centrai ura5 depressão 'ou bacia circular. Total
•
de 2 pontos. • •
t,s:

TERMO 13.411
.8 de outubro de 1933

ande tivesse sido recortado em
ser: bojo o feitio . da poltrona,
cora as bordas ligeiramente viradas para fora. Segue mais um
ponto característico.
TERMO - 153.442
.
8 de . ou.ubro de 1963
'Induzo:1w "original
Mociaio
rau...aa de pcatrona" . •
aaania, , A. • — MOveis e
Goie.os de Ari.e, firma brasileira,
inuustriai e comercial, citae.:ec-da na • c;clade de 8:10 Pau.
•

Modelo Industrial "Orig:nai
moca.° de poiaona" . •
•Forma S A. — Móveis e
Ooj e.os de • /Oba fi. ma 1.)....tzile1ra.
ir_aus.riaf e comercial, esmbeie.
•ciaa na cidade ue tio Pauio.

1\105vo modelo de cadeira caracteriza& pelo fato de o enceisto e' o
assent.3"se apresentaram em estofamentos celtlEgurados retangularmente nas
suas ;Astas ortogonais, sendo que éste
último t 'se apoia sôbre travessas laterais qbe nas suas extremidades apresentameramos parale l os entre si, porém
Inclinados em relação à vertical , e de
sentidos inversos, sendo que no sentido inferior formam os pés anteriores
e no superior o par de ramos que vai
_ sustentar o corpo clo enciisto.
~Segue a redação dos pontos 2 e 3.

1.0 original modêlo de poltrona,
.constitUido e caracterizado por.
base circular -1-- de onde se proTÉRMO 153.381
jeta suave c centralmente, num
plano curvo ideal, um pendan5 16 de julho de 1959
culo -2- que configura o seu
Raragerente: Elp dio Tibucheski on:co pé _entrai, que, depois de
e Woademar Teixeira Weigert :— at'ngir altura ideal, continua em
curva suave, .. abre em forma
São Paulo. Título: Original modêlo de cônica invertida e rasa -3- coninhalador • aquecedor de mama- figurando uma base superior
circular, de diâmetro substancialdeiras— Modêlo Industrial.
mente menor do que a base -1e onle assente 'o corpo da poltrona, configurada, por peça
cilindróide de tamanho cuja
base 4 é cantinuacão da curva
dc pé, abrindo-se mais v, elentamente • até ultrapassar em seu
diâmetro a projeção da base,
descrevendo curva 5, lateral circundante onde se _ inscreve ângulo reto e subindo verticalmente, tendo sido recortado no lateral do cilindro o feitio usual de
poltrona, ficando sua borda inferior frontal -6- na altura da
1.0 2.`Origiaal modêlo de inha- base do cil'ndro, subindo em
curva suave até à altura dos
ladoraaqueceda. de Mamadeiras
eonstituido por ' peça de plástico !oraaos 7, quando então o recorte
adecntado, altamente resistente Se torna horizontal e com a
ao &Ai pi*, de côres variadas, borda em 'cima de- plano voltalisa ou combinadas, caracteri- da para fora até a altura do
zado Jor uma base troncular de encontro do - encôsto quando
altur _ aproximadamente igual então. sobe em -forma de curva
ao c4Metro da base tendo a eôneaVa e Oblíqua para O centro,
face 'externa formada por três passando a, descrever a borda .9
degrns, como se a base fôsse •superior . do ',encôsto que , se apreconstituida por três tr oncos de senta em, forma de. plano com
.cone superposta e de tamanho pequena ., concav:dade. com -a
mana e de cuja base Menor borda descrevendo arco de cirsupèrior se projeta uma plata- culo, saliente em relação à proforinl circular ligeiramente obli- jeção da poltrona; pelo fato do
qua 'Para cima' • o de diâmetro conjunto de pé e assento. se
praticamente igual ao diâmetro apresentar como um copo cilínbaile de cuja borda drico, do tipo dotado de pé.
.

.

1. 0 Original modêlo de poltrona, constituída e caracterizada
por base metálica ou semelhante formada ' por duas pernas
frontais retas, verticais -1-, cada
uma const: t uída pela conjugação
de duas -hastes • paralelas . muito
próximas, com a abertura de separação voltada para a frente
cio observador:. pela fato de cada
perna frontal ligar-se yor melo
de haste reta 2 .de .secção auadrangular, e cujas extremidade
se fixam convenientemente entre
as hastes que configuram as
pernas, e que' obliquam para
baixo, em relação ao plano do
solo, a outras hastes retas verticais dispos tas semelhantemente
e que configuram , as pernas
posteriores 3 e que se projetam

para cima, substanciannent.
mais alto do que o Ponto de Interseção com a barra de, interligação, quando entáo se ligam 'às
outras pernas posteriores, • por
meio de _outra barra horizontal;
pe.o' lato de, sôbre essa -base
metálica. ' fixar-se o corpo da..
poltrona formado por estofado
. baixo 4, ou ;fundo, recoberto por
' es t ofo, do mesmo tamanho da .
' base e sare o qual repoUsa o
assen..9 propriamente dito con.a,
f.gurado por almofada quadran- •
guiar, solta, 5;pelo fato' -do
a
sôbre as
fundo 4 aue aseent
hasi,es laterais 2 inclinar-se para
trás e depois subir em forma de • •
plano obliquo 6 descrevendo ângulo • obtuso até encostar • na
travessa superior -que inter;iga
as-- pernas ' traseiras, . quando
então sofre nova torsão, desta
vez mais suave- cenfigurando aparte superior 7 do encôsto;
pelo fato de, sôbre a parte inclinada do fundo, que também
recoberto por . estofado. . • haver .
uma almofada solta 8 que;
figura o encosto da poltrona;
pelo fato dos braçõs 9 de feitio retangular -inscreverem • o fundo
inferor e a almofada • do 'issentó, tendo . altura ideal e 'comprimento maior • do que á alturaapenas cobrindo o ponto . de
tersecção • do fundo suporte da
almofada do assento, com trecho
que obliqua para cima, , sendo
que a face . inferior dos braços t5
paralela às hastes laterais 2 e
s i tuam-se apenas acima- das
mesmas, de forma que, lateralmente é visto o triângulo vazio •
formado pelo plano oblíquo 6
(hipotenusa) pernas posteriores
3 (lado) e haste lateral 2 (lado): •
Segue Mais um' ponto caracteristico.

•

•

TERMO .153.443
8 de outubro de 2963
-

• COLEÇÃO DAS LEIS

modêio Industriai "Original e
nôvo modêlo de poltrona":
Forma S. A. — Mets
ti
e
Objetos de -Arte, firma . brasileira,
industrial e comei-Uai escabelecida :na cidade de São Paulo.
•

1964
VOLUME VII
ATOS DO PODER
- LEGISLATIVO
Leis cid outubro a dezembro
Divulgção n.° 931
• Preço: Cr$ 3.600 .
VOLUME VIII
- ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro
Divulgação n.' 932
Preço: •Cr$ 2.800
A VENDA:
Na Guanabara
Seçãz de Vendas:

Rodrigues Alves a.' 1 •
Agência I:
Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo
Serviço de Reecabõlso Postal
Avenida

Em Brasília
Na sede do D. 1.

.

N..'

•

.

,
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1.0 Original e nôvo modêlo de
poltrona, cOnstituid0 e caracterizado por uma armação 'te
,feri-o
ferro ' ou' outro metal, com adacondiaente, formada
por dois lateaa's substancialmente o feitio de X estiliza rio,
con -um dos ramos 1 descrevendo
urna, curva côncava, partindo d0'
solo e i ndo findar na eltura do
término do enciisto da poltrona, .
configurando pois a perna ''dian- 'teira e . o . supOrte 'traseiro do encôasto, enquanto que o -outro 'braço-, 2 , se inicia também no • .•
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Solo na parte posterior, dentro inclinat.- 6 que figura o fundo do asda projeção da extremidade su- sento sobe obliquamente para cima, deperior da jioltrona, descreve crescendo ângulo obtuso e configuransuave curva côncava e intersec- do outro plano 7 que encosta na traciona com o primeiro ramo e vessa horizontal • traseira 5, quando enInverte a curva para convexa, tão do dito plano flete ligeiramente
Indo suavemente morrer antes da para a frente, indo terminar em linha
projeção da pana dianteira da reta, tópo do encOsto; pelo fato de,
poltrona, configurando a primei- sare o plano 6 aplica-se uma almora parte, a perna traseira e a fada 8 de linhas retas, quadrangular,
segunda, o suporte do assento; espessa e sôbre a borda de mesma que
Pelo fato dos laterais serem in- contateia com o fundo do encôsto
terligados na extremidade supe- .e também sôbre este, assenta outra alrior e na borda do assento por mofada semelhante 9 que sofre ligeira
travessas horizontais 3, havendo flexão na atura da dobra do fundo
ainda . outra travessa idêntica 4 dando linha característica à poltrona.
interligando a parte superior dos Segue mais um ponto característico.
ramos 1, pouco acima do rinto
de intersecção do X, em nível ao
da travessa frontal, delimitando
TERMO N.° 153.445
um plano horizontal inclinado
De 5 de outubro de 1963
para trás, formado por tiras de
couro ou semelhante que confiModelo Industrial: "Nôvo modelo
guram o assento onde há uma
almofada stilta 5, quadrangular, de cadeira".
espêssa, dotada de pespontos Forma S.A. • — Móveis e Objetos
que configuram q uadrados, pelo de Arte, firma brasileira, industrial e
fato de saro o encilsto haver comercial, estabelecida na cidade de
almofada 6, semelhante, que São Paulo.
também Se apóia em tiras que
ligam as travessas superior e
Inferior que interligam os braços
1, tal forma que a linha laterat
do encôsto ou brino. configuram
resp ectivamente uma corda
. e um
arco. Segue mais um ponto característico
•
TËRMO N. 153.444
De 8 de março de 1963
Modelo Industriai: "Original modelo
de po trona".
Forma S.A. Móveis e Objetos de
1. 0 Novo modelo de cadeira, aunsArte, firma brasileira, industrial e co- atuída e caracterizada por base cirmercial, estabelecida na cidade de 'São cular 1 ou melhor tronco cônica, exPaulo.
tremamente baixa, com laterais em plano côncavo, sendo surgente no ponto
central 'uma coluna 2. p anduncular, que
chegando à &tura ideal,' se abre em
curva straVe configurando outro tronco" de cone 3 invertido, de menor diâmetro, com base voltada -para
cima: onde se fixa o assento da cadeira confamtado por disco 4 com
fundo em curva convexa em cont ; nitacão a suarvidade das outras curvas
Inferiores e cujo d'Arnetro. é maior do
que o diâmetro da base' e de onde
se projeta verticalm e nte, depois de des1.° Original .modelo • de poltrona, crever a curva 5 da borda, -em fortim
Constituída e caracterizada por pernas de cilindro, o corpo da cadeira: pelo
ou pés & •madeira ou similar,' sendo fato d'este ter frontalmente os laterais
as frontais — 1 — mais longas, ver- no nivel elo fundo. ou seja do cilindro
ticais, de seção q uadranqular, com as que configura o fundo da cadeira, Os
extremidades 1;ge:ramente afuniladas. lados da mesma com pouca altura 6 e
• Interli g adas por travessa horizontal 2 dai, a linha que delimita essa pouca
e . tendo duas hastes 3 ligeiramen.te ob11. altura, sobe em curva cEncava, obliquas para baixo, situadas lateralmente quando rara cima e para o centro do
e flue tem a outra extremidade fun- encEsto 7 que tem superiormente lardindo-se com as pernas traseiras 4, gura menor do que a abase, sendo que
em ponto mais p róximo do so'cs, graças essa linha se encontra na borda suA sua declividad^, sendo que as per- nerior do encfisto, quando então se curnas traseiras ...sobem verticalmente até va ligeiramente PM arco 8 para baixo
poltrona quando então se ligam por e para trás. Segue mais um ponto
mais ou menos a altura mediana da característico.
meio de travessa horizontal. traerai.a.
paralela à frontal; pelo fato de, sôbre
esse mineiro assim formado pelas perTÊS? MO N.° 153.446
nas, laterais e travessa frontal e posDe 8 de outubro de 1963
terior. assen tar-se um fundo em forma
de plano 6 Que ultrapassa de tamaModelo Industrial: "Original modenho ideal a travessa frontal e termina
stihstrinialmente antes do Ponto de en- lo de assento e encôsto para poltrona"
Forma S.A. — Móveis e Objetos
coateo dos latera.s com as pernas trase , eas, sendo que, nesse ponto o Vano de Arte, firma brasileira, industrial e

,vereiro de
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comercial, estabelecida na cidade
Seio Paulo.

de de seção quadrangular, com as extra.
n;idades ligeiramente afuniladas, interlagadas por travessa horizontal 2 •
tendo tramsas laterais 3 ligeiramente
oblíquas para baixo "que interligam as
pernas frontais as traseiras 4, subindo
estas substancia mente até altura ideal,
correspondente à metade da altura do
encôsto, quando então se interlicán
por outra travessa horizontal 5 traseira: paralela à frontal; pelo fato de,
sôbre esse quadro formado pelas pernas, laterais e travessas frontal e pOstarii,r, assentar um fundo em forma
de plano 6 que, ultrapassa de tamanho
ideal a travessa frontal e termina subs1.° Original modelo de assetno e tancialmente antes do ponto de interencosto para poltrona, constituído por seção do., laterais com as pernas traassento estofado conjugado a endesto seiras, sendo que, nesse ponto o planç
também estofado, caracterizado por ter. inclinado que configura o fundo do
tamanho ideal, de feitio substanaial- assento sobe obl'quainente descrevendo
mente quadrangular, espesso, com bor- ângulo obtuso e configurando outro
das superiores 1 arredondadas, cantos plano 7 que encosta na travessa horicurvos 2, com lado posterior ligeira- zontal traseira 5, quando então o dito
mente menor doa que o anterior, de plano flete ligeiramente para a frente
modo a configurar um trazezolde com indo terminar em linha reta, tôdo do
laterais de igual comprimento: pe o fato encosto; pelo fato de sôbre os planos
do assento apoiar-se com quase tôda a plicar-se uma almofada ou almofaa superfície da metade posterior, na das 8 de linhas retas, quadranguares,
face inferior, sare larga faixa 3 de espesses, e. sare a borda da mesma,
forma que a metade dianteira do as- ou mesmas, que contateiam com o funsento se apresenta era balanço, fora do do encOsto, e também sôbre este,
da faixa, como também uma estreita assentar-se outras almofadas semelhan.
borda posterior, del:mitada pelos can- tes 9 que sofrem ligeira Pesa ° na altos e lados traseiros, curvelineos; pelo tura da dobra do fundo 7. dando assim
fato da faixa 3 também estofada, no lItYlR linha caractarist ;ca ao encôsto do
trecho onde contateia com .o fundo do sofá, podendo, finalmeete, o conjunasse .tno, apresentar-se plana, subindo to, ser provl do de braços laterais de
lateralmente a odito assento, de modo Formato usual retangular. Segue main
a envolve-lo parcialmente e depois de, um ponto característico.
ultrapassar a sua face superior, ter a
borda frontal 4 projetada para cima
=MO N.° 153.494
e para a frente, num plano obliquo
para fora até atingir a:tura ideal que
ie 9 de outubro de 1963
corresponde aos braços 5 de poltrona
então a referida borda se projeta vara
Modelo Industrial: "Nôvo modè'o de
trás, em trecho horizontal até altura
assento e encôsto" •
então
sobe
oblido encôsto quando
Forma S.A. — Móveis e Objelbs
quando para cima e para o centro até de Arte, -estabelecida na cic:ade de Sião
,c
determinada altura, quando então des.
crave linha suave, quase hor:zontal Paulo.
11
que configura o tôpo 6 do encôsto:
Pelo fato da borda posterior 7
curva pouco acima do referido
ver curva
assento, de tal forma que a faixa gera
um lateral de cilindroide, ou sela a
face interna côncava e que configura
o encOsto • Segue Mais um ponto característico.

a
TÉRMO N.e5 153.447
De 8 de outubro de 196S

1. 0 Novo modelo de assento e e',.
cdsto, constituído por um conjunto de
assento estofado e ericôsto, caracterizado por assento estofado de tamanho
Ideal, de feitio substancialmente nuadranaular, espesso, com bordas superiores 1 arredondadas, cantos curvos 12,
com lado posterior 'ligeiramente menor
do que o anterior, de modo a confiourar um trapesoicle com os laterais de
igual comprimento: pelo fato do assento apoiar-se com quase Vida a sunerficie da metade nosterinr ria face
inferior sôbr alama faixa 3 de forma
nue a metade el : ante lra do assento se
nroieta em balanço, fora da faixa, como
$ambém uma ertreita borda Posterior,
delimitada pelos cantos posteriores e
'seio traseiro llnelrament . curvilinaost
1o
raf. cons- nelo fato da 5-2 .1rR 1, também ecto!efia,
nma hPtf• 'a n trecho onde contateia com o !ando ',I
.- 'a e CP
n . rria‘ ram nt da madeira. sendo 441 assento apresentar-s a plana. aub12as feaa+-Nsa 1 mal alongas, verticais, do lateralmente aasi relação ao dito asMOcielo Industrial: "Original modelo de sofá'.
Forma S.A. — Móveis e Objetos de
Arte, firma brasileira, industrial e comercial, estabelecida na cidade de São
P: ulo.
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tes que, partindo de' trecho reto harizontal 1 de extremidades arredondadas votadas para o lado -traseiro da
poltrona, dobra-se para cima, era íngulo pràticamente reto, descrevendo
então dois arcos 2 configurando as
pernas frontais até altura onde se fixa
o assento plano 3, estofado, quando
então os arcos se acentuam configuTERMO N.° 153.496
rando o suporte dos braços 4, passando depois a trechos retos ligeiramente
*
de
1963
De 9 de outubro
obliquados para baixo 5, terminando
se npresentar com suave curva 6 ter.'nos
laterais do enciisto 6. também plaRequerente: Forma S.A. -Móveis e
&oda para horizontal. Total de 2
no e estofado e que faz ângulo ideal
São Paulo.
Objetos de Arte
com o assento; pelo fato dos ramos
nontos.
Título: Nova poltrona — Modelo iniciais, horizontais, da armação me•11
Industrial.
tálica, serem. ligados por, travessa 7,
TERMO N.° 153.495
transversal, mediana, de idêntica configuração que os ditos ramos. Total
De 2 de outubro de 1963,
de 2 pontos.

s.:nto, de modo a envolve-10 parcialznent. e,-depois atingir uma pecrieún
altura acima do assento ter a borda
frontal 4 projetada para cima . e para
trás, dentro da prOjeção do assento,
enquanto • que a aborda posterior 5 descreve curva pouco acima do referido
assento de tal forma que a faixa gera
um 'lateral de cilincleóicle, ou seja coai
a face interna côncava configurando o
eirelSito; pelo fato da borda frontal ou
externa na altura central do encôsta

-O"

DIÁRIO OFICIAL (Seção II!)
seme.hante 8 que configura a borda
frontal do assento; pelo fato de sôbre
o mesmo assentar uma almofada 9
rasa, estofada totalmente inscrita no
mesmo, com •canto, curvos e dotada
,i.? linha div.sória central, longitudinal.
rotal de 2 ontos.

Modelo Industrial: 'Nova cadetra".
Forma S.A. — Móveis e Objetos
le Arte, estabelecida na cidade de São,
lau16.

C1r

TERMO N.° 153:589

Fevereiro de 1965
..•
proporção de um composto tendo a
fórmula geral
•

R-.00..IK 3)

na qual R é hidrogênio ou um grupo
metilo, R3 é hidrogênio ou um grupo
monovalente de hidrocarboneto e R4
é um grupo de hidrocarboneto, e cristalizando o anidrido a partir da solução. Um total de 5 pontos.
A requerente reivindica' as , prioridades de idêntico pedido depositado na
Repartição de Patentes ffrltânicas sob
as. 21.818-58 e 21.819-58, de 11 de
abril de 1958 e 8 de - julho de 1958.
TERMO N.° 114.456 •
Depositada em 26 'de junho de 1959

Modelo Industrial: "Original modelo de poste".

Requerente: Trol S.A. Indústria e
Comércio, estabelecida em São Paulo
Dr. Luigi Andrea Lastrucci, resi- (Capital).
dente na "cidade de São Paulo.
Pontos característicos de: "Novo
modelo de dedal".

1. 0 Nova piiltrona , constituída e caracterizada por base metálica Inclinada
para trás, quadrangular — 1, formada
por quatro barras de seção quadrada,
devidamente interligadas, projetando-se
dos ângulos frontais, verticalmente para
baixo. -duas hastes, também de seção
quadrada 2 que configura as pernas
d'anta i ras, enquanto qu e. dos ângulos
posteriores projetam-se duas barras semelhantes obliquadamente para trás,
co-, fig urando as pernas traseiras 3 mais
curtas: pelo fato de sóbre a base metálica. assentar um fundo estoirado 4
de idêntico feitio e tamanho da referida e que forma ângulo ideal com
peça idêntica a ele interl igada que
constitue o fundo 5 do encósto. também estofada. pelo fato de sóbre os
mesmos assentar duas almofadas, pràticametne da mesma ,spessura que os
fundos, e OOP confiouram o assento 6e e.”-éisto 7 da poltrona. Total de 2
pontos.

Le Nova cadeira, "constituída - e caracterizada por uma base que configuita, as pernas, formada por haste 1
metil . ca que, partindo de ponto situado
no i POsterior da cadeira, desce oblíqual.° Original modelo de poste, cado ,para trás e para o lado até atinçir
racterizado por ter formato suavemeno solo, q uando se curva em ângulo
te tronco-cônico plonoado. que se praligairamente agudo, descrevendo o ramo
forma sumriormente -'am dois ramos diahorizon t al 2 que se abre para fora,
metralmente opostos, recurvados em
depois do que, , descrevendo outro ânsnqulo bem aberto: cada um deles pró"gulo ligeiramente mais aberto do que
iongando'se, 'ainda em trechos reti lio t'a'steror, sobe obliquamente para o
aeos. inclinados" para o * lto, e ai sendo
centro 3 'indo atingir o mesmo p'ano
orevistos terminais de susttntação d"
da ...extremidade. curva-se ortogonalTERMO :1n1.4. 153.497
ovaladak de metal ou material
mente descrevendo ramo horizontal
ermivalente, nas miais são' anFcados.
- 9 de outubro de 1963
frontal 4 e continua simetricamente do
De
mn1 anel de boreacba Ou simllar. oe
outro lado configurando as outras duas
Modelo Industrial: "Original g nova globos ' de vidro . no formato de calota
pernas frontal e posterior da base; pelo
"vaiada; halo anbstancialme a te como
fato da base se assemelhar a um trnn- poltrona".
co ide pirâmide com a base menor volForma S.A. — Móveis e Objetos descrito è ilustrado nos desenhos ane.
tada para cima. tendo assente sôbre si de Arte, estabelecida na cidade de 'tos.
a base menor de outra figura keme-• São Pau:o.
.nnn•n ~1À
lhante 5 também troneular-piramidal.
porém dé altura substancialmente mais
- TERMO N.° 109.669
haixa • com laterais fortemente' obliquasôbre
cuia
base
maior,
que
pela
e
dos
De 10 de abril de 1959
descricão verifica-se estar voltada para
et a, tem brado o assento da cadeiRequerente: Courtaulds Llmited
ra 6: ne'o fatl dente ser configurado
Inglaterra.
por tela metálica de fios superpostos
ort gonalmente formando quadrânnulos
Invenção: "Processo para remover
e lie s» molda em forma de plano.
gerivadon ácidos de cloreto de um ani.'
eu 'o de seção mediana longitudinal
drido ácido N-carboxi-alfa-amino cone L, com linha de encontro do entendo tais derivados" — Privilégio de
có o e assento substancialmente cóliInvenção.
ca a, de medo mie os laterais do as-.
Um processo para remover derite o e do encôsto formam Angulo.
vados ácidos de cloreto de um anidrido
id^ ia. enauanto que centralmo ate.
ácido de N-carboxi-alfa-amino contenar,/ OS se apresentam dotados de lido tais derivados, caracterizado pelo
• a roncavid>de anatmlea. tendo a
1.1 Original e 'nova ,
cons. fato que ele compreende o dissolver do
linha superior 7 do encAsto 'foi/nada tituida e caracterizadapoltrona.
por armacno anidrido im puro num solvente orgánrco
pot-1. linha curva curva cónçava. de metálica formada por duas largas has- para
o anidrido contendo uma pequena
tate ligeiramente menor do que linha tionffistae-

1. 0 "NOvo modCo de dedal"; que se •
consubstancia por um dedal com as hnalldade:4 usuais, feito em uma única
Peça Podendo trazer im pressos dizeres
de propaganda/ e que se caracteriza
pelo dedal apresentar a forma de um
porta de dedo humano, apresentandb
superiormente também uma parte_ em
forma de unha: parte . essa que' poderá
ser colorida, na ciir desejada, a fim •
de malho, imitar um dedo humano feminino. Total , de 2 pontos.
TERMO N.° 118.398
De. 5 de abril de 1960
Requerente: Cassio Munir S.A:. Importação e Comércio — São Pau:o.
Titulo: Nova ornamentação para
portas de geladeiras — Modelo Industrial.
1

1. 0 Nova ornamentação para portas
de geladeiras, caracterizada por apresentar situada 'a determinada altura,
uma linha reta paralela à base da geladeira. que se Interrompe na parte
centra', adquirindo o formato de um
(ui°, lados iguais incidem para
baixo,, possuindo ao espaço livre com-

1.11ARIO
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TERMO N. 150.460
TERMO N.° 142.759
prccudido entre ambos, e sem ultrapassar a linha lormacla pelas retas já
De 5 de Março de 19b5
De 6 de setembro de 1962
indicadas duas letras "C" e "M" sendo
Requerente: Tiunotsu Ameinlya
que a primeira letra ocupa h:ida a alRequerente: 14.acchin UI Cia. Ltda. São Paulo.
•
tura praticável do mesmo enquanto que
— santa Catarina.
Titulo: Original Decoração aplica•a segunda aparece situada na parte
Ttuio: Acessório. ornamental de vel a bóias e similares. Noticio
central do dito espaço livre, e por cima
pára-choques
para veicuos motoriza- Industrial.
da primeira. Um total de 3 pontos.
aos — Modelo Industrial.
TERMO N.° '114.513
De 5 de novembro de 1959 Modelo Industrial: "Nova disposição
em catálogos para abrasivos".
• Nwton do Brasil S.A. Indústria e
Comércio — São Paulo.

-

TERMO N.° 142.758

,

voltads s para os lados c para cima
formadas par fio mais fina e esti.
tornadas por fio mais saiam', tecitando esta unidade, na marscui
ferior, um bico conskituido pui dou%
arcos compostos, uru supero,' e' Lite
marginal inferior que deixam 'edis§
Si um espaço, es da ateu sumposte
compreendendo tres arcos, um 4:entrai maior e dois laterais inchares
consatuindo reetráncias nos seus soo
contros com o centrai, e todos fetos
com fio fino margeado mo fio
grosso, sendo que o arco coMiwsts
inferior, marginal, é margeado sities.
namente por uma frisos de sumissem
Irregular feita de fios finos,
e s paço e n tre os dois arcos tsinsno
por uma seqüência de onze petiasnos
hexágonos equidistantes formados de
fio fino",

TERMO N° 152,028
1° "Original decoração aplicável a
bóias e s,milares" tortur da por goDe 2 de Julho de 1963
mos, de plásticos. inflavel, caracterizado pelos gomos estarem dispus.
tos na face superior da bóia antr.
Paente de modèlo industrial,
nadamente um gomo ciar() e outzo
;Mulo: "Original configuraçãosell
escuro, depois outro claro idêntico 1,s ventile dor".
inicial seguido de outro escure dile.
Requerente: Getulio Lino da Sli a
reWe e assim subseqüentemente até
Local estabelecido. Na Capital dc
completar o circulo forim do por g.,- Estado de São Paulo,
moa, sendo claros identicos e alieinados escuros de cóses diferentes;
pelo fato de face inferior lambem
ser formada por gomos, sendo claros
ida ticos alternados com eScuros
fere n tes situando-se os gomos cim toso
da face superior,' .1telma ou sôbre os I
gomos escuros . de face inferior.
Total de 2 pontos.

I.° Acessório ornamental de párachoque spara veiculos motorizados, caracterizado pelo fato de ser constituído por quatro barras de seção redonda, dispostas horizontal e paralelamente aos pares os quais são ligados
na mesma linha, a uma mo'dtira central, substancialmente retangular que
1. 0 "Nova disposiçZo construtiva em por seu turno emoldura outra absolutacatálogos para abrasivos", consistindo mente retangular. Total de 4 pontos.
TERMO N° 150.995
em bilhas de cartolina ou similar, nas
quais são impressos suportes e aceSsós
De 22 de julho de 1963
rios de peças abrasivas, caracterizadas
TERMO N.° 150.450
pelo fato de que a figura dos abrasivos
Delfim Comércio e Industria S.A.
prè.priamente ditos se apresenta forDe 28 de fevereiro de 1963
— São Paulo.
!nada por camada de pó abrasivo, fi"Um desenho de renda. — Mode.n
Requerente: Indústria de Calçados Industrial,
xada em camada de cola ou similar,
podendo a granuloinetria , do material fransmontana Ltda. — São Paulo.
Titulo: Originai desenho de rastro
ser correspondente ao produto representado. Um total de 2 pontos.
aplicas:rei a solado de borracha" e similares — Desenho Industrial.

•

Fevere:rc, da .1935 C51

De 6 de Setembro de 1962

stequerente: Itacchin E/ Cia. Ltda.
— Santa Catarina.
p yítulo, Acessório ornamental de
pára-choques para veículos motorizados — Modélo Industrial,

1° "Original configuração em ventilador", caracteriza-se por sua ear.
laça, alojadora do motor couves/c:o.
nai, ter feitio ' cillndrico fronta
mente, e prolonga-se para a região
traseira, em suave harmoniosa curva,
traseirs, em suave e harinonissa
curva, no foi-nisto fusiformeisna
parte inferior desta região, há Varies furos, adjacentes a uma abertura onde penetra o fio da corrente
elétrica; nos dois laterais malotes
da carcaça, há dois segmentos contt,apostos, nos quais se prendem, erti.
,011avelmente, as pontas superiores
de dois braços recurvos para trAs

Diretrizes e Bases

-.1.* Acessório ornamental de plást..
choques para velculos motorizados, caracterizado pelo fato de ser constlfulcro por quatro barras iguais de seção redonda, dispostas horizontal e pararelamente ios pares os - quais sáo
ligados na mesma linha. eoima moldara central, subsSancla'rnentas retangular 'que por seu turno em ol dura outro"
absolutamente retangular. Total de 4
ponSos.

"Um desenho de renda, formada
sóbre uma tira ou faixa de filó de
malhas hexagonais, constituindo um
1° .Orinal dessnho de anti-derra. seqüência de motivos dos quais cajás
pante anawl a solado de borracha unidade se caracteriza por uma cmoa
e similares, com fello substancialmente de sete pétalas irregulares, doas
:clêntico ao do tettio da sola de um adjacentes superiores, mris cargas e
com uma reen'rancia, duas mecalçado. isto é, casacterizado por ter nores
laterais. singelas e ladeando,
as bordas lises e rebaixadas cireun- uma inferior singelr, duas inferiores
Aantss e que se prolonga no Interior laterais semelhantes ás duas adi-slo trecho circundado em forma de um centes superiores. sendo s odas for"X" estilizado com as Perna s curvas. madas com fio mais fino e-con:orna
por um fio mais grosso, coroa
ionrçado. situado fio tonem da linha dos
esta que circunda quatro péta.ss
Med'ana longitudinal, e opa Aelimita
centrais menores, irregulares formaoresiSes en‘s s as Pernas "X ? salientes das com fio mais grosso, sendo unta
ants.derranante.
e mie conftourani o
mais alongada superior à direita,
s s olles que os dois trechos laterals do uma mais reàonda superior es"X" são conrourados por linhas cor. querds, unia inferior direita arca...a
forma de meia lua e uma iníe•
vas salientes e reent-antes acompa sem
rior esquerda em forma de Uma (fist•- ado a ro-vatura dos laterats
lha, deixando estas 'pétalas um camp.
"X" enotia-to mie os trechos sunPrior central no qual, formado com fio
inferior, tsmi-sse froasoolon no, onhas mris fino, hà à guizo de estames.
prnmr,nt.,,n tv. um centro aproximadamen . c hexasauesses
- • •"^--*--- gonal. flor esta, ladeass a por falhas
\TV form agr.. •x.
semellian'es em seu ~junto a foloa
-4-riores
do
"X".
Um
total de 1 de roseira, de contornos irregulares
l
poatos.
en

da
Educação Nacional
Lei ak, 4024 • de 20-11.1961
e
DIVULGAÇÃO N.* 868
PREÇO) CR$ 80,00"
A VENDA.:
Seção de Vendais •
As. Rodriguez Alves, 1
Agéncia
— Ministério
da Fazenda / Atende-se a pedidos pelo
Serviço de Reembdso
Postal

' t-662 Sexta-feira 12
amplos secos, cujas pontas inferiores estão afixados em dois ruim' •
tes alongados e sextavados tja'
pontas dianteiras destes são afitalas, e as regiões traseiras são concaandas entre si, através de conexão em
tdbulo, em arco circular, e dito conjunto suporte é dotado de pés ou
apoios de borracha; no interior da
abertura maior dianteira dos inkiaT •
tes em "V", há tilbulo em arco, ao:tad° para cima e para frente; nas
pontas dos segmentos contrapostais
filetados, vão rosqueadas duas aletgs. . — Um total de 3 pontos
em

a

TERMO N° 152.495
De 3'de Setembro de 1963

Requerente: Odoacre RegatZieri —
Curitiba — Paraná.
Titulo: Novo e originai ..dcsenno
para assoalhos coustituido por tacos
de madeira triangulares formado por
triângulos escalenos de diversos timanhos tendo ao centro um trotilgulo equihCero. — Desenho Industrial.
•

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)
rizado por conter em seu quadro de
TIMM N° 152.687
reprodução continua e regularmente
dispostas :are o tecido, seis cedas
bepositada em: 11-9-1968.
referentes à aspectos de histórias infantis, a saber, unia ceva (1) em
Requerentea Perfumaria Rosental
que uma menina e seu cãozinho estão em uma estrada sinuosa, en- Ltda.
q uanto que uma casa, ao longe cata
Estabelecida em: São Paulo (Casendo leveda por um ciclone; uma
„asna (uai alo pie a menina p pm cce pitai).
azeitando um 1.anaati fetais de eleru.ituà eaucterisricos de: "Nova
mentos metálicos durante o trabalho e original . configuração introduzida
do mesmo em rachar lenha, estancio C
frascos para produtos de beleza
sendo observados pelo cãozinho; uma em geral".
Cena (3) mostrando um castelo sei.
vido por uma sinuosa estrada; uma
cena ( 4) e m . que a menina e ;cri
cãozinho, e'4acaairatos em unia cerva, .
observa in um cspa n talho ai:Lige:H
tando as aves da plantação; uma
cena (5), na qual a menina e seu,
cãozinho, encostados em unia árvore observam um leão, ao lado de
pequenos pássaros e flõres, enquanto
são esp_titados por trás da árvoic
pelo boneco feito de elementos metáticos e pelo espantalho; uma cena
(6) em que a menina e o seu cãozipor um homem,
nho, amparados
observam o boneco
de elementoa
meta:lens, o leão e o espan alho, de
"mãos" dadas in brincadeira Ia
roda ; dois balões (7), intereak fida
algumas das cenas , com uni hntfiern
acenando um chapéu do interior da
1°) "Nova e original configuração
barquinha. — Um total de 2 pon,os introduzida
em frascos para prodmi.
tos de beteis em geral", caracteiizado por apresentar sôbre a parede
Relvtadicações
lateral do recipiente, em baixo re•
lévo, uma moluda circular (3„ e a
simulação de cordéis emanando o
TffL110 N?' 152.686
frasco, também em alto relêvo, sendo
um Cardei (4) circuntante do corpo,
Depositada em: 11-9-1963.
à sua meia altura, e os outros cardeis (5) em trechos vertical forRequerente. Industria - e Comé.cio mando três intersecçõ'es com o cordel
de Plsticos e Artefatos de Metais (4) e uma com a moldura (3), havendo na intersecção oposta à molBonitinho Uda
dura (3), a simulação de um laço
Estabelecida em: São Paulo (Capi- (6). — Um total de 2 pontos.
tal).
Titulo: Nova e original configuertTERMO N° 152.713 ,
ção ent enrolado '. ondulador ou cacheador para cabelos.
Depositada em: 12.9.63.

1° Miau e original desenho para
assoalhos, constituido por tacos de
madeira, triangulares, formado por
tringtilos escalenos de diversos tamanhos, caracterizado por estarcm
os mesmos triângulos justapostos, de
forma que o lado de tamanho médio
fique colocado em jus:aposição coro
um dos . lados do triângulo equratero central .e o-ângulo obtuso fique
terminando num dos 7értices do triângulo equilátero
central e odS8i11Á
sucessivamente com os dois mais,
ea;..1
até completar os três lados do triângulo equilátero central. Os triângulos escalenos seguintes são traçados de forma que o lado de tamanho
médio de cada um fique justaposto
ao lado maior ou hipotenusa oe !VOU
kriângulo correspondene que jà está
na composição da figura, e assim por
'diante, numa mesma nuance de trás
leques, contrastando entre si pela di1°- "Nova e original configuração
versidade de , l,res da madeira, — em eurolador, ondulador -ou eacheaUm total de 2 pontos.
dor para cabelos", constitui-se de
urna peça confeccionada, preferivelmente, com material plástico flexl.
TERMO N° 152.501
vel ou ,semi-flexlvel,ou similar e ettDe 3 de Setembro de 1963
Requerente: Cia, T.ndustrial N.S.
da Conceição — São Paulo.
Titulo: Padronagem original destinada a ornamentação de tecidos —
; Desenho Industrial.
' •

1° "Padronagem original destinada
A ornamentação de tecidos", em cá/t roa contrastantes • variadas, caracte-

essericialmene pelo fato
de apresentar com forma cil'ndrica e
isca internamente, com bordas extremas (1) de 'relativa largura e com
parede constituida por vários filete,.
longitudinais (2), espaçados • equi
distantes, ineorporados às bordas
(1,; e por cada par de ditos filetes
Por outros filetes transversais (3),
também espaçados e erpaidistantes,
bordas (1); e por
Incorporados
cada par de ditos filetes (2) Longitudinais estarem ligados por outros
filetes transversais (3), também espaçados e equidistantes, e dispostos
alternadamente, formando no corpo
da peça uma •aluralidade de aberturas (4) quadrangulares: . e por ter
dispostos nos filetes longitudinais
(2) uma sequência de pequenas projeções (5) roliças e cônicas, —
total . de 2 pontos.

Fevereiro de 1965
•

TERMO N° 152.776

Depositada em: 16.9.1963.
Aletalurgica
Prior
Requerente:
Ltda. — São Paulo.
Estabelecida em: "Original configuração em alça para sandália".

. 1°) "Original configuração- em alça
para sandália", que se caracteriza
por ter a alça o formato de uma
letra "V", tendo desenhado no seu
Vértice, na superfície superior, em
relevo, uma flôr (1) representando
um trevo e, seguindo a direção de
cada um dos lados há, em cada lado,
uma configuração representando um
ramo. (4) e (5) de folhas, sendo essa
configuração vazada, e, ladeando a
alça /IA dois frisos (6) e (7) que
acompanham o seu contôrn a—
Um total de 2 pontos.
TERMO N2 152,873
Depositada em: 18.9.196.
Requerente: Industrie e Comércio
Guarany S. A.
Estabelecida em: São Paulo (Gap!.
tal).
Pontos Caraetristicos de: "Verte.
dor-Lacre para rceipientes meteit.
cos'..

Requerente: Cia.. Industrial N.S..
Conceição.
. Estabelecido em: São Paulo (Ca.
pittd).
Pontos caracleristicos de: "Nova
original configuração destinada it
ornamentação de tecidos".

e

1c) "Vertedor-Lacre para recipien.
tes metálicos", consiste de uma peça .
elástica, preferivelmente do material
plástico, caracterizado por ser for..
mado por um gargalo (1) cônico,
apresentando na ,parte externa uma
fragma (3) de Vedação. — Um topondo na sua parte superior um dia.
série de frisos circulares (2) • diatal de 5 pontos,

eareteriza-se

1) "Nova e original padronagem
destinada à ornamentação de tecidos", em côres expressivas variada
sóbre um fundo preferencialmente
claro caracterizado por clonter em
seu quadro .de reprodução, continua
e regularmente disposta :*are o tecido, uma perspecitva frontal de uma
rua tipicamente franceza, mostrando-a totalmente . arborizada, • contendo suas duas calçadas (1) e (2)
repletas de edificios tipicos e lojas
com suas vitrines avançadas (3) e
também um bar com suas mesas
externas (4) acrescida de cenas da
vida cotidiana, tais como: — um
homem sôbre uma escada, colocando
cartazes em um earacteristico quiosque (6); um mil,ter francês acompanhado de uma mulher (6); um ciclista (7), uma charrete (8) e uma
florista vendendo flores. — Um total de 2 pontos;

" TÉRMO N. 0 126.312 .
De• 2 de fevereiro de 1961
Requerente — Nicolino GuimaSão Paulo.
rite,s Moreira
Nôvo aquecedor da
Título
água — Privilégio de invenção.
1.0 Nóve aquecedor de água, car
racterizado pelo fato de constittiirso de, serpentinas espirais concêntricas ligadas entre si em cond..
nuação, de "modo a formar um tubo
contínuo sem necessidade de GOidit
o pelo qual pas sa a água a aquece(
%otal de 3 pontos.
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da ProPriedade Industrial. Da data da publicação começará

""'""an

prazo de 80 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apresentar suas oposições ao Ve-artarnento
Xacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concetzão do registro requerido

saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
Termo n° 664.332, de 2-10-1964
Indústria de Calçados Dura 3 Limitada pes.:Iantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorSão Paulo
ros jogos de (ingeria, jaquetas, Inces,
I luvas, ligas, lenços, planteis, meias,
tnalõs, mantas, mandrião, manilhas, paDURA 3
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas. pijamas, pu.
"I. Inculstri a Brasileira nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
Classe 36
sespensórios, saldas de banho, sandálias,
Para distinguir: Calçados em -geral
susteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tu/er, toucas, turbantes, ternos, uniTermo no 664.333, de 2-10-1964
formes e vestidos
Frizzo & Filho Limitada
São Paulo

Termo no 664.339, de 2-10-1964
Indústria e Comércio Ting Limitada
Limitada
São Paulo

111
q•
Pt.1

cabelos e preparados para dseibloar unhas, chios e p.mas ou suicus< uru,
betais, óleos para a peie
Têrmo no 664.343, de 2-10-1961
Fábrica Leila Limitada
São Paulo

Termo n' 664.336, de 2-10-1964
Linificio há S. A.
São Paulo
illf TINTURARIA E BENEFICIAMENTO
DE FIOS E TECIDOS

Indás tria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Molas para veículos
em geral
Termo no 664.334, de 2-10-1964
Linificio. Itú S.' A.
São Paulo

r'5P

• Classes:. 1 — 22 — 23 — 33
Titulo
•

Cl2s.je i
Para distinguir: Óleos vegetais comestíveis

Termo nu 664.337, e 2-10-1964
Supra! —Obras e Pavimentação
São Paulo Limitada

Termo no 664.341: de 2-10-1964
Casa C-irce --- Produtos Para Cabalei .
reiro Limitada
São Fliulo

SUPRA!,
Classe 33

Título
Termo no 664.338. de 2-10-1964
Indústria e' Comércio Ting Limitada
Limitada
São Paulo

aventais, alparcatas. anáguas blusaa
botas, botinas. blusões. boinas. baba.
doutos. bonés. capacetes cartolas carapuças. .casação. coletes. capas, chias
cachecols, calçados. chapéus. cintos
chitas, combinações carpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções cai
ças. camisas. camisolas. Camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,

Termo nó 664.344, de 2-10-1961
Fábrica Leila Limitada
São Paul

th
tu
15
as

ao

Nome Comercial
Termo n° 664.342, de 2-10-1064
Casa Circe — Produtos Para Cabeleireiro Ltmitada
São Paulo

Indústria Brasileira

Classe 24
Artefatos de etcidos em geral: G.,-dões.
fitas. alamares. debruns, cadarças ga.
Iões, tiras. enfeites, laços, etiquetas en.
tremeios rendas. bicos. bordados. passa
manarias. alamares franjas, vergas.
palmilhas, nesgas. atacadores ombreiras. avios, mochilas, máscaras montas
filtros de café passamanes. coadores de
café, borlas, sacos sacas, telas para
. Clasae 41
bordas, rédeas, cobertas para raquetas Para distinguir: Óleos vegetais comescobertu ras para cavalos, bandeiras e - .
tíveis
esfregões
Termo n° 664.340, de 2-10-1964
Termo o 664.335, de 2-10-10.A4
Comércio e Representações
Cirerna
LinifJcio Itú S. A.
de Máquinas Limitada
São Pauld
Estado da Guanabara '
Classe 36
Para distinguir- Artigos de vestuár:ur
e roupas feitas em geral: Agasalhos.

PARA GABELDRE' IRO LTDA."

"CIRQE"

in rhistria Brasitelrp

n

;VASA ORCE -PRODUTOS

•
Classe 'N6
Para distinguir: Cingeradores para us.
feminino

lu
sf
.t
.1a

mi
'ã

li

Classe 36
Para distinguir; Cingcstores para ,e:uso
feminino
Termo no 664.345, de 2-10-196:X
Gervásio Costa S. A.
Piaui

' Classe 48
Pára distinguir: Perfumes. essências, ex.
tratos água de colónia, água de tqucador. água de beleza, água de guina,
água de rosas, água de alfazema, água
oara barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina. bandolina. batons. cosméticos, fixadores
Indústria Brasileira
de penteados. petróleos, óleos para os
cabe,os, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da peClasse 41
le e "maquilage" depilarios. desodo- Para distinguir: Gorduras alimentícia %
'
rantes. vinaare aromático, pó de arroz
e talco pefumado ou não. lapis para
Termo n? 664.346, de 2-10-1964
pestana e sobrancelhas, preparados para
Gervá.sio Costa S. A.
embelezar dlios e. olhos, carmim para
Piaul
o rosto . e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em pó.
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadOres de perle.
me: escovas para dentes, cabelos, unhas
indústria BrasilPira
mado, preparados em pó pasta, Nom
Indt:itria Brasileira
e dlios, rum de louro. saquinho Perfu.
Classe 17
do e tilclos a ra o tratamento dam unhas
Para aisrinquir: Máquinas de escrever. dis,olventes e vernizes removedores da
Classe 41
calcular, somar. multiplicar
cuticular: glicerina perfumada para os 1 Para distinguir:
Gorduras ramentIctas

JTJ

MARIO OFICIAL

664 Sexta-feira 12,
Timo n, 661.347, de 2-10-1961

Gervásio Costa S. A.
Piauí.

Têrtno n° 664.352, de 2-10-1964
— Construtora, Incorporadora,
Demolidora e Imobiliária Limitada
Estado. da Guanabara

«

C 011.0
I

Indústria Brasileira

Classe 16
Para distinguir: tnateriais de constru
ção: argila, areia, azulejos, argamas.
sas, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal, cre, caixas de descarga, chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para cobertura, caixas
d'água, edificação pre-moldadas, esta.
Classe 41
cas, esquadrias. tõrros, frisos, O.k..
Rita distinguir: Gorduras alimenticias grades, janelas. lamelas de metal,
lhos, lambris, luvas de junção, lajes,
Termo n° 664.348, de 2-10-1964
lajeotas, material isolante contra frio
Gervásio Costa S. A.
e calor, manilhas, madeiras para conspiaui
truções, mosaicos, produtos de base
asfáltica, produtos para tornar itnpermeabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulico. pedregulhos, placas de
pavimentação, peças ornctnentais de
cimento ou gesso para tetos e paredes,
parquetes, portas, portões. persianas.
pisos, papel para torrar casas- soleiras
para porta, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan4z;,•e
ques de cimento, vigamento, venezianas
- e vittõ

O

.4O

5,0 tee
• 41,

‘1

Termo n s' 664.353, de 2-10-1964
José 'unes

Ss"

Minas Gerdig

Classe 41
Para distinguir: Gorduras alimentícias

Á. Voimetana.

' Termo no 664.349, de 2-10-1964
Renato Bittencourt Lemgruber

Classes: 23 — 48
Titulo
'

Estado do Rio de abeiro

Termo n° 664.354, de 2-10-1964
john de Zalduondo
Estado da Guanabara

.14Ma1 São Fiandsco
-dl Raposo
Classes: 33

41 — 42 — 43
Titulo

' Termo n° 664.350, de 2-16-1964
Cobras Artigos Domésticos S. A.
Estado da Guanabara

Classes: 8 e 21
Para distinguir: Artigos da classe, destacando-se um original 'dispositivo preventivo contra roubos de automóveis
•

Classe 8
Sinal de Propaganda

...~nn••••n••••••

, Termo no 664.351, de 2-10-1964
.Steyer Michel Roger e Iria Pimentel de
Medeiros
Estado da Guanabara

Ífitda.d

- Indústria

Brasileira

Classe 13
Para distinguir: 'joalheria e artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suas
Imitações, usados como adornos e não
Incluídas em outras classes: pedras preciosas trabalhadas e suas imitações

Termo no 664.355, de 2-10-1964
Supermercados Comebem Limitada
Minas Gerais

• SUPERMERCADOS
COM EBEM LTDA.
Nome Comercial
Termo n9 664.356, de 2-1C-1964
Supermercados Comebein Limitada
Minas Gerais

SUPERMERCADOS
COMEREM
Classe,: 41 — 42 -- 43 — 46 — 48
Titulo

Fevereb-o de 195
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Termo no 664.357, de 2-10-1961
Supermercados Coniebern Limitada
Minas Gerais

Termo n° 664.362, de 2-10-19,64
Roberto Schifteo.,
São Paulo

CARNET
•COMEBEM
Classe 50
Para distinguir: Impressos concernentes
à carnés com distribuição de brindes
Termo n° 664.358, de 2-10-1964
Rádio Televisão Paulista S. A.

•etto

OA SAI/DAI:Ir.

Classe 46
Para distinguir: Amido, and, azul da
Classe 32
Prússia alvaiade de zinco, abrasivos
Para distinguir: Albuns, almanaques, algodão preparado para limpar metais.
anuários, boletins, catálogos, jornais, li- detergentes, espremacetes, extrato de
vros, peças teatrais e cinematográficas, anil, fécula para tecidos fósforos de
programas de rádio e televisão, publica- cera e de madira, g goma para lavan. ções e revistas
deria, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. iiqudos mata-gorduTermo n9 664.359, de 2-10-1961
ras para roupas e mata óleos para rouAlipio dos Santos
pas, oleina, óleos para limpeza de carSão Paulo
ros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda catistica sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar e seponáceos, tijolos de polir é verniz
ND. BRASILEIRA
para calçador

"M ALHO'

•
Classe I
Para distinguir: Óleo para freios

Termo no 664.363, de 2-10-1961
Pásro Nova Lisboa Limitada
Estado di Guanabara

Termo n° 664.360, de 2-10-1964
Cia. Meridional de Tecidos
São Paulo

"MERIDIONAL"
IND. BRASILEIRA
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão. alpaca, cânhamo cetim
caroá. casemiras, fazendas e tec dos' de
lã em peças, juta, jersey, linho - nylon
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos. tecidos intpertneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Termo no 664.361, de 2-10.1964
Rádio Televisão Paulista S. A.
São Paulo

"N AO POSSO PROVAR, MAS
NÃO OEVO CALAR"
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impresaos, cartazes, catálogos, jornais nadonals e estrangeiros, publicações impres•
saa, revista. Propaganda em rádio.

televisão, tornais, programas radiofônicos, peças teatrais e c.nematográficas
• revistas ImpreSsas
Termo n° 664.364, de 2-10-1964
Delphim Salum de Oliveira
Estado da Guanabara

POLARIS
Classe 8
Para distinguir: Exaustor (aparelro su
gador)

Kl

G

Classe 8
Para distinguir: Acumuladores
Termo n9 664.365, de 2-10-1964
Capas Copacabana S. A.
Estado da Guanabara

Capas
Copacabana S. A.
Nome Comercial
Termo n° 664.366, de 2-10-1964
Campo Companhia Auxiliar de Melhoramentos Produção e Obras
Estado da Guanabara .

C.A.M.P.O.
Classes: 16 — 33 e 50
Artigos das classes
Termo no 664.367, de 2-10-1964
Campo Companhia Auxiliar de Melhoramentos Produção e Obras
Estado da Guanabara

CAMPO — COMPANHIA.
AUXILIAR DE
MELHORAMENTOS
PRODUÇÃO E OBRAS
Nome Comercial

DI RIO OFICIAL (beçao III)
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Termo n° 664.372, de 2-10-1964
"Emeo" Equipamentos Mecânicos da
Guanabara Limitada
Estado da Guanabara
•
•

Termo n9 664.368, de 2-10-1964
Campo Companhia Auxiliar de Melhoramentos Produção e Obras
Estado da Guanabara

.

/CAMPO

Indústria Brasileira

Térmo n° 664.369, de 2-10-1964
Gianfranco Isalberti
Estado da Guanabara
,
mosTatit :sumam j

Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: ligasarot,s,
aventais, aiparcatas, anáguas, .lusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chales.
caehecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, caminhos, calças.
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços. mantós. meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
.prugas, ponches, polainas, pijamas, pu nhos, perneiras, quitnonos, regalos,

robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sui teres, shorts, sungas, atolas ou siado,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n° 664.370, de 2-10-1964
Companhia Industrial de Construções
"Cico"
Estado da Guanabara

Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru•
çõea e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres. blocos de cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, caibros, caixilhos; colunas;
chapas pdra coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para eixos, edificações premoldadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, cera.
turas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, /ages, lageotas, material iso.
tante contra frio e calor, manilhas, atas.
sas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pra.
dutos dt base asitáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
gulho, ptodutos betuminosos, impermea.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos, e outros como nas
construções, persianas, placas para pa-•
vimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anil.
rcidos para uso nas construções, par.
quetas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos •
vitrõs

Classe fi
Ejetores de ar e de vapor, injetores
aspiradores, dispositivos de elevação,
levantamento e transporte, e contróles,
acessórios, partes e componentes para
os mesmos; Aquecedores de água de
alimentação p.i.m., máquinas de cortar-frios, bombas de ar para pneumáticos, bombas para gazolina, de incendo e elétricas, betoneiras, brocas elétricas, burrinhos e insuMadores de ar,
buchas quando parte de máquinas, caldeiras a vapor, carburadores, carimbos de tõrno, carneiros hidráulicos
cavadeiras p.i.rn., contraidores de
iam° p.i.m., chumaceiras ou mancais
de anti-fricção, coletores de dínamos
e motores, 'compressor. ,s, condensadores, eixos quar.do parte ch: máquinas,
êmbolos quando parte 3e máquinas.
engenho de serra, engenho de cana,
engrenagens quando parte de má.juinas, freios quando parte de máquinas,
guincros de .fricção, guinchos para caçambas de arrasto, guinchos de transporte aéreo, geradores a azoligra,
uindastes, limpadores de cano p.i.m.,
Tèrmo n° 664.377, de 2-10-1964
máquinas de imprimir, lubrificadores
Cell° Muniz
quando parte de máquinas a vapor,
Estado da Guanabara
máquinas de lavar roupa, máquinas
de costura, máquinas de furar radial e
horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras
e máquinas têxteis, máquinas de tirar
cortiça, máquinas de limpar e afiar facas, molas para máquinas, máquinas
Classe 33
frigorificas, máquinas de rotular, marTitulo
telos a vapor, moinhos e nós não agrícolas, motores de combustão interna,
Terra°
n9
664.378, de 2-10-1964
elétricas e a gás, motores para bicicletas e motocicletas, pentes quando Química FarmacetitiCa Gaspar Viana
S. A.
part ede máquinas enteadorea de teares, rolos para estradas, serras mecâCauã
nicas, serras hidráulicas, serras de fita,
h:imos mecânicos, tórnos de revólver,
PRORROGAÇÃO
tôrnos automáticos, tornos verticais.
turbinas, tubulações para caldeires,
velas de ignição para motores, válvu. las e ventiladores, quando partes
de máquinas

Termo n9 664.371. de 2-10-1964
Der Transportes Rodoviários Limitada
São Paulo

ITER - Transportes
Rodoviários Ltda.
N,rne Comercial

Ceará

Classe 3
Para distinguir: Um produto veterinário
Termo n9 664.381, de 2-10-1964
Química Farmacêutica Gaspar Viana
S. A.

Ceará
PRORROGAÇA0

ÍZOOPLE.I
Classe 3
Para distinguir: Um produto veterinário
• Termo no 664.382, de 2-10-1964
Química• Farmacêutica Gaspar Viana
S. A.
Ceará
PRORROGAÇÃO
'ioorAttir
Classe 3
Para distinguir: Um produto

veterhiárto

Termo n° 664.383, de 2-10-1964
Carimbos Loureiro Maior Limitada
Estado da Guanabara

ocv

elhdirri gcterhe

"HAEMAIRON."

Classe 33
Titulo

S. A.

ZOOPULMIN

INDOSTRIA BRASILEIRA,

Évefardo

Termo n° 664.380, de 2-10-1964
Química Farmacêutica Gaspar Vian

PRORROGAÇÃO

•

Classe 50
Para distinguir; Construção civil
•

Têrmo no 664.376, de 2-10-1964
Kreimer — Engenharia Limitada
Estado da Guanabara
'

Fevereiro de 1965 665

Termo no 664.374. de 2-10-1964
Atecosil — Administradora Técnica
Contabil Sindical Limitada
Estado da Guanabara

Classe 3
Para distinguir: Especialidade farmacêutica indicada no tratamento das ane.
•
mias e avitaminoses

Atecosil Administradora Tecnica

Termo n° 864.379, de 2-10-1964
Química Farmacêutica Gaspar Viana
S. A.
Ceará

k.1ontabil Sindical Ltde
Classe 50.
Para distinguir: Contabilidade geral
Termo n9 664.375, de 2.10-1964
Atecosil — Administradora Técnica
Contabil Sindical Limitada
Estado da Guanabara
Nome Comercial

Classe 17
Para distinguir: Carimbos em gerei
Termo n9 664.384. de 2 - 10 - 1964
Papelaria Sodil Limitada
Estado da Guanabara

.0 DIL
Classe 38
Artigos da classe

Irmo n° 664.385, de 2-10-1964
W. Mõller..
Estado da Guanaliara

PRORROGAÇÃO

ZOOGENITOL
Classe 3
Para distinguir: Um roduto veterinário

Classe 14
Artigos de classe

9.

•
666 Sexta-leira 12
. •Termo mo 664.386, de 2-10-1964
Schiavoteli
Ignácio
São Paulo

FISSORE
ri-NDOSTRIA

BRASILEIRA' -

Classe 36
Pata) distiffguir: Artigos de vestuános
roupas -leitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas. blusas.
botes, botinas, bhisões, boinas, ba5a.
douroa, bonés, capacetes. cartolas, cara
pinas, caaãção, roletas: capas. cholas.
uachecolao cálçadt,a, chapéus, cintos.
tintas, combinações. carpinhos, calças,
. de senhoras e de, crianças. calções. cal:
'mor camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. achaipea, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorroa. jogos de lingerie, jaquetas, lacp-es,
luvas, ligas, lenços, manhãs; meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas. paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas, punhos, perneiras. • quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banha, sandálias,
sueteres, 'floris, sungas, stolas ou slacks,
tu/er, toucas, turbantes, ternos. - uni. formes e vestidos
Termo n° 664.387, de 2-10-1964
Gualara — Empreendimentos Civis
Limitada
São Paulo

.• GUAPIARA
EsilIPADDSTRIA

Dl RIO OFICIAL

Termo 3.0 664.388, de 2-10-1964
Capre — Cartonagem ê Produtos de
Embalagem Limitada
São Paulo

(Seção Itl)

Fevereiro de 19E5

Termo n° 664.392, de 2-10-1964
Salwl — Importação e Exportação
Limitada
Estado da uanabara

_CAPRE

Termo n° 664.397, de 5-10-64
Panificação e Confeitaria Italo-Guanabara Ltda.
Guanabara

W.11:_Mrz
FARINHA vE R

INDÚSTRIA BRASILEIRA

TLing
Classe 38 • • •
•ArOs para guardanapos de papel
ag tut.nados. álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, Palões (exceto para brinquedos), niocos para
correspondência, blocos para cálculos.
blocos para anotações, bobinas. brochuras MIO impressas.- cadernos de escrever, capas para .docurnentos ;carteiras,
paarel ou papelão, cápsulas de papel.
caixas de papelão, cadernetas.. cadernos, caixas de eartãO: caixas para papelaria,, cartões de visitas, cartões co•
marchas, cartões índices, coateti, cartolina, cadernos de papel Melitiretrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, 'cartões em branco. -cartuchos
de cartolina, chapas planograficas. cadernos de lembranças, catre:ta de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel. encadernr.çào de papel
ou papelão, etiquetar, tóthaa indicas.
fólhas de celulose. guardanapos. livros
não Impressos, livros fiscais. livros de
contabilidade: mata-borrão: ornamentos
de papel transparente: oratos. papelinhos, papéis de estanho e -de aluo:mio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão. r papéis • fantasia.' menos
para forrar paredes, apel almaço com
ou sem pauta. papel crepon. papel de
seda, papel impermeável. papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel - higiênico. papel Ar:permeável
para copiar, papel- para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel Para encadernar, pape •• para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para - embrulhar 'tabaco, papelão, recipientes • de papel, rosetas 'de. papel. róturos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas:, tubos postais de cartão,
tubetes de papel

Classe 16
Para distinguir: Pedras para revestimento de casas, muros e paredes

Classe 41
Farinha de rosca e congêneres

• Ternio 'n° 664.393, de 2-10-1964
Frigorifico Karnex Limitada
Estado da Guanabara •

Termo n.° 664.39S, de 5-10-64 'Cerâmica Itakasil S. A.
São Pau'o

ene

%

Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: - Carnes verdes, deriva
aos e .4riçuras. Aves abatidas e limpas,
bem como, seus miados
Termo n0 664.394, de 2-10-1964
. Estado da Guanabara
Panduiche Indústria Alimentraia
Limitada

-4P

1TABRASIL-35
braD 8 -RA ir_EJRA _

Classe 16
Para distinguir argamusas, cimento;
massas, peças e tijolos refratários 'e
isolantes térmicas
• Termo n.° 664.39c ,, de 5-10:64
Cerâmica Itabra., i1 S. A.
•
São Paulo

ITABRASE38
IND. BRASILEIRA

Classe 16
Para distinguir: a: g amassas, cimentos,
massas, peças e tijolos refratários e
isolantea térmicos

BRASILEIRAClasse 16
Para distinguir: Materiais para construTermo n.° 664A00, de 5 13-64
ções • decorações: Argamassas, argila,
Cerâmica Itabrasil, S. A.
areia, azulejos, gatentes. balaustres,
São Paulo
coa de cimento, bloros para pavimentaçào. calhas, cimento, cal, CM, chapas
lsolaritesa caibros, caixilhos: colunas:
chapas piara coberturas, caixas dágua,
caixas para coberturas, caixas •digua.
Caixas de descarga para etixos, edificaIND. BRASILEIRA,
cdes preraoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru•
Classe 33
Classe 16
turas meiálicas para construções, lamePara distinguir: Fabrico de sanduichea
Para distinguir: argamassas, cimentos,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
• Tendo ri' 664.390, de. 2-10-1964
massas, peças e iljolos refratários e
de função, lages, lageotas,• material iso- Wanlus — Comércio e Representações
Termo n° 664.395, de 2-10-1964
isolantes térmicos
lante contra frio e calor, manilhas, mas.
Panduiche
Indústria
Alimentícia
•
Limitada
I Ias parai revestimentos de paredes, maLimitada •
Termo n.° 664 401, de 5-10-64
Estado da Guanabara
' deiras para construções, mosaicos, proEstado da Guanabara
Cerâmica Itabrasil S. A. •• •
dutos dec•base asWtico, produtos para
São- Pau'o
tornar napermeabilizantes as argamassas Jcie cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermea, bilizanusalliquidos ou sob outras formas
, para reVestimentos • outros como nas
panduiche
•:-.Ã_conatruaões; persianas, placas para paIND. BRASILEIRA
-Xtimentação. aças ornamentais de ciClasse
36
mento ou -gesso ara tetos e paredes, Para distinguir: Roupas feitas em geral
papêl pira forrar_ casas, massas anti-,
Clasat 16 . _
e calçados
:tidos piara' uso nas construções, par,
Para distinguir: argamassas. cimentos,
queda, portas, portões, pisos, soleiras.
massas, peças e tijolos refratários. e
Termo n° 664,391, de 2-10-1964
para pokters. tijolos . tubos de concreto, Salwi — Importação e Exportação'
isolantes térmicos
telhas, flácas, tubos de Ventilação, tan•
Limitada
Tenrio n.° 544.402, de 5-10-64 •
que(' de n cimento, vigas, vigamentos
Classe 41
.a,
Estado da Guanabara
Soutiens_ ea Cinta› Darling S. A.
vitrais
Para distinguir: Sandutches
•If
São Pa'i'o
.
Termo n° 664.396, de 2-10-1964
ter ` O . n° 664.389, de 2-10-1964
Panduiche Indústria Alimenticia •
La
oratório Neo-Bio Limitada
4
Limitada
E stado do Rio de *miro
, Estado da Guana.bara
IND. BRASILEIRA
Panduiche -inaktera sroutstiers etu.
•
•
'. ClasSe , 3,6
• .
ParOtIfstialair: Substâncias ., produtira
Classe 16
.•
Para
:distinguirr
Artigos:.
de
•
vestaáran
•
paéPáraclos
para
serem
usados
•
na ale: Para distinguir:• Pedras para revestimesClasse 41 •
'
1 e . roimas feitas-em geral: kgasalhos.
"'Mictes ata ae fermikeia
to de casas, muros e paredes
•
Para distinguir: Sanduiche.
aventais;'. alparcatas, aanáguaa. blusitt..

FÍABRASIL- 42 1

ITABRASIL-56
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•
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botas, botinas, blusões, boinas. baba&tiros, bonés. capacetes, cartolas, caia
pacas, casação, coletes, capas. chalas,
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinações. carpinhos, calças,
de senhoras e . de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpe. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros jogos de lingerie, jaquetas, baques.
luvas, ligas, lenços, mantõs, meias.
mapas. mantas. mandrião. mantlhas. paletós. palas. penhoar, pulover, pelerinas.
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu.
robe de chambre, roupão, sobretudos
nhos, perneiras, quirnonos. regalos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias
meteres. shorts. sungas. stolas ou slacks.
tuIer, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos

letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas;
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu.
nhos, perneiras, guimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
stieteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Termo n.° 664.403, de 5-10-64
Soutiens e Cintas Darling S. A,

Classe 36
Para distinguir soutiens s. cintas-calças

São Paulo

Termo n.* 664.406 de 5-10-64
Soutiens e Cintas Darling S. A..
,
São Pau'o

Ternio n.° 664 405, de 5-10-64
Soutiens e Cintas Darlbng S. A.
São Paulo

•

COLLEGIAN
IND. BRASILEIRA

1

TRICOLASTIC
IND BRASILEIRA

Classe 36
s'ara distinguir: Artigos de vestuiraas
e ,OLpilb teitas em geral: Agasalhos
c•v n flt:3151. alparcatas. anáguas. blusas.
boras hotinas, blusões, boinas, baba
•Iouros Donas, capacetes, cartolas. cara.
ougas casaçáo. coletes, capas, chatas
eaatiecois. calçados, chapéus, cintos
cifras combinações. carpinhos. calças.
tç senhoras e de crianças. calçoes. cal..
çaa.
camisas. camisolas.
-asnisetas
sueaas
ceroulas. colarinhos, cueiros
sias casacos. chinelos. dorninós. achar
oes fantasias fardas para militares. eo'emais trallas..gaiochas. gravatas. gorros logos de 'ingeria. laquetaS. laguês,
lex as. ligas. It .ços, mantõs. meias,
rrizis5s mantas mandrião. mantlhas. pa
nalas pcnhoar pulover oelerinas
na unas ponches, polainas. pijamas, pu.
nhos. perneiras. quisnonos, regalos.
roa( de chambre. roupão, sobretudos.
si.stwraórtos saidas de banho, sandálias.
sualares ..horts sungas. stolas ou slacks.
trilei
roucas turbantes. ternos, uniformes e vestidos
Ti1 rao ia" 664.404 de 5-10-64
Sotelens e Cintas Darlina S A.
São Paulo

MATERNA
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Classe 36
Para distinguir soutiens
Termo n.° 664.407. de 5-10-64
Adega Suisso-Brasileira S. A.
São Paulo

Classe 42
Vinhos
Termos ns. 644 109 e 664.410. 'de
5-10-64 .
•
E. N. Bertachini r Filhas I ui].
- São Paulo

Termo. n.° 664,412, de 5-1(1-64
centros de mesa, cogueteleiras, caixas
para acondiCionarnento de alimentos, Mercantil de Bebidas Palmeiras Ltd,.
São Paulo
calderões, caçarolas chaleiras, cafeteiras, conchas, condores; distintivos dobradiças; enxadas, enxadões. esferas,
engatas. esguichos, enfeites para arreios,
PRORROGA00estalos, esferas para arreios. esourna:deira.s. forcares, foices. ferro n3 a .cortar
CANINHA P ALMEIRAS
capim. ferrolhos, facas, facões, fecha .•
Z1 LIS
duras, ferro comum a carvão, fruteiras,
Brasileira
.....
funis, fôrmas para doces, freios para "l'"" .....
estradas de ferro, frigideiras: gaachos,
grelhas, garfos, ganchos para gudrus.
Classa 42
gonzos para carritagens: insígnias; liCaainha
mas, lâminas, licoreiros latas de lixa,
Termo n.° 664 41? . ale 3- l'-61
farras; machadinhas. moias para ports,
Divinal Distribuidora de Vidros
molas para venezianas martelos, marNacional Ltda.
retas, matrizes: navalhas puas, pás. ore.
São Paulo
aos, parafusos, picões. porta-gelo: ooseiras, porta -pão, porta-ioias paliteiros
panelas roldanas. 'ralos para pias, rebites, regadores. serviços de chá e café
serras, serrotes sachos secarrollias; te
sonsas. talheres, ta,hadeiras. torguezes
tenazes, travada.ras telas de arame. to- Leiras. trinara- tubos am. a encanamenta
tri'hos para porras de correr. taças
'ravessas t iribulos vasos, vasilhames
yen-imas
Classe 21
Classa 1;
Para distinguir Veicidos e suas parte.lobar:), da alarse
• ntegrantes. Aros para bibicletas, auto
móveis. auto-caminhe:ou, aviões, amor
Termos os. 664 114 a 64 4 417, 'de
recedores. alavancas de câmbio. braço,a
5-'0 61
breques, braços para veiculos. bicicle
Arroz Brejeiro S A. Cape:cio c
'as carrinhos d? •mão e carretas. cann
Inclusti ia
nhonetes., carrog -ámhulantes. carninhõe:
Sào Paulo
carros, tratores. carros-berços, carros
tanques, carros - irrigador..s. carros. car
roças. caro.:erias, chassis, chapas cir
atilares para vai, ulos cebos de veituto
carrinhos pua riv:guinas de escrever
corrediços. para velcu'os. chrecã r, desii
aadeiras. estribaa. escadas rolantes ele
Ciasse 7
vadores para passageiros e para carga Maquinas e utensilios para serem usa
engates para carros eixog de diret,áo
dos exclusivamente na agricultiii:a
t:elos. 'Tonteiras para vereu,os witiáât horticultura a saber: arados. tbridores
locomotivas lanchas, motociclos, mo;ss de sulcos.' adi mateiras. ancinhos:i me•
motocicletas. motoCargas moto furgões ...ânicoR e em p dhaàdres corinhinddos.
-nanlve - ,s na v:os. ônibus. para-choques
arraneadores mecânicos para aartculpara - lamas para-brisas, pedais. pantões
tura, batedeiras para Cereais. ',oh as
rodas para bicicletas, raros para bicicle Paal
ceitadevas. zaroilairas,
tas, reboq ues. radiadores para veicu.os .cirados para arroz. charruas ie,ra nurt.
rodas para veiculos. selins, tricicles, ti- cultura cultivadores. debnitiatiorea
-antes para velculos vagões, velocipe Jestocadores. desetuegradores esmagas
des. varetas de controle do afogador e lures para a agricu l tura. escars .ficadoacelerador • rojeis troleibus, varaes de -es. enchovadeiras, tocas para máquir a-ros toletes para carros
nas agricolas. furadeiras, gadaahos.
garras para arado. grades -de discos.
Tê ao n.° 66-1 408 (tf ç 10 64
,:dentes maquinas batedeiras. -apara
Raeiiotécnica Autora S. A
tgricultura. maquinas inseticidas máquinas va porizadoras. anligianart. de
São Paulo
s.engir. - maquinas niveladoras de terra,
naquinas perhiradoras para a agrtcul-.
tura, niámlinas de p lantar. norochar-:
PRORROGAÇÃO
eaas máquinas regadeiras ma q./aias de.
oçar, de semeai. oara suitatar - de
som. de triturai de estara'ar terta.1
Iara irrigação. 'sara matar -ominas et
uttos insetos para borrifar • pulveri-.
t.ar desinfetantes. Para adunar para,
Igitai e espalhai oa.ha. p a.a. comer
..podão. miara ecd1,e1 zereais márnainas
amassadoras para fins agricolas,, de,
'ortar árvores. para espalhar para caClc sse
pinai. maquinas: combinadas oara seAparelhos de rád os
ear e cu ltivai di desoanar para enmiar. máquinas e moinhos Para forraTermo n.° 664.4.11, de 5-10-64
geris má quinas roscadoras. ardenado-.
E. N. Bertachii,
I hos Ltda.
reá mecânicos, raladores mecânicos. roSão Paulo
los com pressores aara a agricultura,
sachadeiras, seineadeiras. reandeiras,
lacatiores de terra tOsadores de 'grama, tratores agricola.s válvulas faro
máquinas agricolas
Classe 5
Para distinguir: Abaixa lusas de lama
pião. abajours, acumuladores actinõmea
tros, amperômetros amortecedores de
minaçao, faclusive os considerados acesa.)
Ciasses: 1 , 21 e 33
relhos de televisão aparelhos Para tilua-,a
Ti t alo de s.stabelcciuseetsa
abria% de aticulos aparelhos para anila.

ProrrogaçZo
DIVINAL
Ind. Bratileira

BREJEIRO
InolUtria Evirllniva

29UPOR

SUPERLASTIC

Indústria Brasileira

'ND BRASILEIRA

Classe 36
distinguir Artigos de 'estuários
s roi ta' l'eitas em geral: •alsalhos
ta ;s alparcatas anáguas. blusas
a, 'es !minas blusões. boinas baba.
'louros mines capacetes cartolas cara
nucas ca sacão co l etas - capas, chalas
eaahacols calcados chapéus cintos
claras combinações cai -ninhos calças
de senhoras e de crianças calções ca..
çan
camisas.
camisolas,
camisetas
cuecas ceroulas colarinhos. cueiros
saias casacos, chinelos dorninós achar
pea taatasias fardas cara militares colemais fraldas. galochas gravatas flor"O n
lor os le 'ingerir. . jaquetas. lagt.es
lenços mantàt metas
õs, mantaa. mandrião, maralhas. pa
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P

Classe 11
Ferragens. ferramentas de tôda espécie.
cutelaria era geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de meta', abridores de latas
arame liso ou farpado, assadeiras. açu
careiros: brocas, bigornas, baixelas
bandejas. bacias, baldes, bomhonieres;
bules: èadintios, cadeados, castiçais co!heras para pedreiros. correntes cabides.
-haves: cramones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas.
caixas de metal para po-teirs. can.i, de;
metal. chaves de f-nr1 .1.- chav e ': ind:1.1
cabeções, canecas, copos, cachenats

CENTRO
DAS BUCHAS

•
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,
e frequência, anemômetaos, apa- das flash, lamparinas, 'aerómetros len- mel, para Icondicionamento, vasos, xi- máticos, relógios, .relógios de ponto' e'
cios' . mecanicos, aparelhos aquecedores tes, liquidificadores, lanternas mágicas. caras, colas a frio e colas não usaidelas de vigia', redutores, resistências elétricas,
e medidores, apsrélhos crotnográficos. limpadores de parabrisas, luzes trazei. erci outras clásses, para borracha, para registros para água, registros para . ca. •
eparêlhos de batbear elétricos, apare cubadores, indicadores de vácuo, instru costumes. para marcineiros. para saaa- nais e comportas, receptores . de sons, .
lhos registradores e medidores der dis- ras para veículos, lunetas, maçaricos teiros, para vidros, pasta adesiVa para reatores para luz fluorescente, reostatos,
téocias, aparelhos aara puri 4lcar água para soldar, caldear .e ' cortar máquinas correias. pasta e pedras para aliar registros para vapor, registros paa bidé,
aparÊlhosa de sinalização. lampejantes, de café, sal, Pimenta e outras temperos rebolos, adesivos para- tacos, adesivos para banheiros, aparelhos oebedouros,
apai'elhos reguladores de gás, aparelbos micrómetros, nivela, 'óculos, objetivai para ladrilros e adesivos para azulejos. para lavatórios e para pias, secadores
de - galvanoplastia aparelhos didãricos fotográficas, pilhas elétricas, ped6rae anéis, , carretéis par tecelagem e miar, para cabelos, potenciórnetros, sorveteiaparelhos . cinematográficos, aparelhos troa, pluviômetros, binametros, birome- niaõei de material plástico para lodús ras, sincronizadores, sextantes, seladonadares, sifões, sereias de alarme, opa.
teia geral de plásticos
automáticos para acender e regular gás troa, pistolas de lotar, lugs, tnos de toClasse 6
)•
relhos para soldar, soquetes, sinaleiros,
experimentar drenas. aparelhos para madas. anelas de cessão. ick-ups para.
destikiir insétos, aparelhos náuticas ci- ralos, propulsores, painéis de carros; Máquinas e suas partes integrantes para reguladores automáticos ou não, -apareentificas. aparelhos de ótica. apardboa 'quadros distribuidores de eletricidade fins industriais; máquinas ele precisão. lhos de televisão, teleuplas, Lelemetros,
pulverizadores, aparelhos para aqueci. queimadores de óleo, quadrantes e sex- máquinas operatrizes, motores e Stlaf tomadas, telescópios, teodolitos, • secaimento de água. aparelhos geradora, ele- tantes para observaç'áo astrológicas. re- partes, peças para automóvais não in- gratos, termômetros, tomadas de correprodução de som e sônidoa, aparelhos Irigeradores. rádios, 'lesares, reostaton cluídas em outras classes. Alavancas, rentes, aparelhos de telégrafo sem fio,
automáticos elétricos de passar aparês relógios de ponto, de. pulso, de bolse alternadores,. máquinas amassadeiras, tansformadores, trenas, torradoes de
lhos para expremer frutas e .egutnes, e de parede, desertadores contadores e máquinas amassadeiras le [ 'Urro e coo. cereais,, torneiras de compressão. torapaSelhos de alta tensão, aparélhos de medidores de quantidade e volume., ra- creto, máquinas de abrir sauvesas. má- neiras de alta- pressão, torneiras com
prdeção contra acidente de °pesados, diadores, retentores de graxa e óleo re- .:pmumcação interna, discos gravados dispositivos para aquecimento de ,água,.
teletones, telescópios, transmissores. tos
*parelhos afiadores -de ferramentas, apa- catares, regadores automáticos. ralado- liais diafragmas para corografias. das ca-discos automáticos ou . nao. , tubos
relhos distribuidores de sabão e de de- res de comestíveis, registres pasa va: rumas afiadoras para terramentas, má- conduites, terminais para baterias, volsinfetantes para instalações sanitárias. pôr, gás. agua e . outros liquida: quando rasurasses enceradeiras" exortar:adore
timetros ventiladores e válvulas
aparelhos esterilizadores, aparelhos e não- considerados partes de máquinas, elétricas, estufas, estereilizadores. esqua
dras
de
aço.
esquadros
de
agrimensor
instrumentos usados na engenharia, agri• reatores para luz fluorescente, reuistraTermo n.° 664.418 de 5-10-64
mensura e .geodésia, aparelhos gazeifi. dores. resisténéias elétricas', relavs. Sor. extintores de Incêndios, aparelhos para
Louis Joseph Couthenx-Pedarnaud
cadimes. aparelhos de análises. apare- veteiras elétricas caseiras, soquetes, si- expremer -trutas e legunies. afsarelhos
São Paulo
lhos ozonizadores, 'aparelhos pasteuri- naleiros, sereias de alarme, soldadores 'estereoscópios, escalas, indicadores de
maré.
eletrõmetros
de
quadrantes,
es,
zadores, aparelhos reguladores e' esta. elétricos. toca-discos, tomadas e interpectroscópios, aparelhas de contrôle e
bilizgriores de sessão e de fluxo de ruptores elétricos, cubos acústicos, too medida exaustores. estojos Para filtros
para
salva
.
gases e liquidos, aparelhos
LORI ANÁ
neiras, termômetros pára observação
torneiras, aparelhos eletrônicos et
mento e para sinalizaçao, aparelhos pa- meteorológica, telescópios, tacômetros. com
geral: equipamentos eletrônicos . e rádio
Brasilei
ra sinais aparelhos para escafandristas taximetres, torradores de -cereais. tre- técnicos, fogões, fornos e fogareiroi ela
arelhos
para
limpar
vidros,
aparelhos
ap
nas. transformadores:'' telefones. tosta, tricas, faróis faroletes,- fios para ele
para, combater formigas e outras pragas cidras, telégrafos, tripés para fotogra fico& ferros elétricos de ang-ornat e pas
Classe 48
apaaelhos automáticos acionados ela in fia válvulas para rádios, válvulas de tricidade. tios terra. ap'arelhos fotográ•
troclaçao de modas, aparêlhos para Pt. descarga'. válvulas .de redução. vacuô- soa' ferros comuns a carvão. ferros ele Para distinguir: Perfumes, essências. ex,
car. cortar ou reduzir comestíveis,. apa- metros, teias elétricas. valvulas elètri tricos para .sodar.fervedores, - fusiveis tratos,' água de colônia, água de toucas,
dar, água de beleza, água de -quina.
relhos espargidores, aparelhos e Instrufilmes revelados, fil
a= eléticas, !fitos água de rosas, água ale alfazema, água
eas de vácuo e ventiladores
•
mentos de cálculo, aparelhos para .ob
de óleos para motores, aparelhos de para barba, loções e tônicos para os
Classe 28 •
freqtência modulada, maquinas totográ cabelos e para a pele, brilhantina,- banserv-Sções siarnicas, aparelhos termosta
21110, tos. d aparelhos para natação. aritotá. Para distinguir: Artefatos de . mataria, ficas, filmes rigidos. tonógratos, fitas dolina, "batons". cosméticos, fixadores,
plástico. e de nylon: Recipientes tabri métricas, instrumentos físicos. focaliza
'metros aspiradores de po aerometros cados de ,material plástico, revestimen -dores para câmaras fotográficas gela de penteados. petróleos, Oleai para os
•acendedores elétricos. alto-f,alantes, ara. tos confeccionados da substâncias ani- deiras. farrafas térmicas. geradores 'au- cabelos, creme evanescente, cremes gorpli ficadores „elétricos,: amassadeiras, ao mais e vegetais: Argolas,- açucareiros. aasnáticos. geradores estáticos e eletrô Gasosos e porradas ,para limpeza da
, tenas batedeiras.. balanças comum a armações 'para óculos, • bules. .bandela moas de alta freqüência, que funcionam pele e "maquillage" depilatórios, desoelátaica. barómetros. baterias de. acuanu bases para tele'ones. baldes, bacias, bol- Com, válvulas para aquecimento por dorantes, vinagre aromático, nó de arroz
ladrares, .binóculos, bitolas, bobinas , bo sas. caixas, • carteiras chapas. Cabos dielétrico e indução fitas tnagnéocas e ,talco- perfumado oa não, lápis' para
binas elétricas de indução,. (exceto pa para ferramentas' e usem*ílios. cruzetas. aparelhos pais' gás engarrafado e apa pestana e 'sobrancelhas, preparados para
nhas elétricas, bombas medidoras truzi- caixas para acondicionamento de ali- relhos de •'• in- .ersão liellográfos hidras. embelezar dlios e olhos., carmim: para
' s. 'bules mentos, caixas de material plasticosoara metros, holofotes para -automóveis, 113 o rosto e para os lábios, sabão e creme
naáls bússolas. baterias elétrica
elétrico& caixas de descarga câmaras baterias, coadores. coas. canecas, co terruptores. isoladores, impressores: soa. para barbear, sabão liquido perfumado
não, sabonetes, dentifrícios em pó,
frigoríficas- e fotográficas. campainhas there& conchas, cestas oara rao. casa relhos de, intercomunicação . indicadores ou
pasta ou liquido: sais perfumados para
- elétricas, .chassis de rádios, chaves elé; ribas , capas para álbuns e .para livros de uiveis knans permanentes para rá banhos, pentes, vaporizadores de perfutricas. cinematógra los. crónógrafos. era cálices. cestos. castisais pata .,ve'as dios. aparelhos de gás neon, gravado- me; escOvas para dentes, cabelos. unhas,
neaârafos, cronômetros, combustotat, de caixas para guarda de objetos 'aram res de fitas gravadores de discos más., e cibos; dum de louro. saca:anho perfugâffl. cidõmetros, cristais de rádio, coo chos. coadores para chã, descanso'pai ,quinas impressoras„ fotográficas.- iso- Modo, preparados em pó, pasta, liqui-1
deriSadores. cortadeiras para fotografias. pratos. copai e coPinhos plaruca lantes elétricos,' instrumento matemati do e tijolos para ó tratamento das ',unhas
chk.ves de alavancas, chaves "automati. para' sorvetes, ca?-sciáhas de plástico cos e didáticos. instrumentos tisicos.
dissolventes e vernizes,. removedores da
• caYl'capacitores de bloqueio. capacitares 'ara sorvetes. colherinhas, pasioaas ladores de correJte instrument&
cuticula; glicerina -perfumada para ,os
garfinhos
de
plástico
para
sorvetes
forcalcular.
Instrumentos
aáutico
.
s Instru- cabelos e preparados para dçscolorir
.elefroliticos. calibradores; discos para
•
mai/ias
de
plástico
para
sorvetes.
dise
d
mentos para aiedala. e contrôla para urdias, chias e' pintas ou sinais -ardite&fones, discos gravados, diais. des.
pegtadorés. enceradeiras elétriCas. elé, embreagens-de material plastico eraba. mecânicos. anteamediário . pára :filmes
. ciais,- óleos para a asale•
•
lagerm de material plástico para solve tampadas lunetas assindsficadores
• ticos engenho de as.aar carne. espelhos tes
P.ipurnas
de
estolas
para
obietos.
Termo
n a 664 .419, de 5-10-1964 pas,
latroseões,
lustres,
tentes.
aparelhos
&Véus. esticadores de luvas, espelhos de
veia, massas anti - ruidos..eszoadores de luminosos aparelaos de luz fluo-escenre rriuori fico Central:. do -Byasii Limitada,
plâsticos para eletricidade. esterilizadoPratos,- funis,- formas para doces. fitas limpadores 'de para-brisas. lanternas
São Paulo
res. - extintores de incêndio, ferros elétri Isolantes, filmes. fios .de celulose, feches porsáteis e lantesuass
de
mão.
tra
soldar
cos de passar e engomara ferro de
para bolsas, facas, guarnições. quarni cearas pEra vei. atos aurrasesassaa
• eláltico, filtros e aparelhos filtrantes fil- ções para chupetas e mamadeiras, guar- crômetro, manômetrosa monóculos mos
FRIGORIFICO cgrintivi,
tros para óleo. filmes 'alados. fogões nições . para *porta-blocos, guarnições tradores de rádio, microfones medido
Do BRASIL LTrA.
fogareiros elétricos. fusiveis, faróis co- para iiquidificadores e para batedeiras res de róscas,. medidores de' intervalo&
acessórios de veiculas para sinali de frutas e legumes. guarniaões de ma- aparelhos para medição miras de qual
Z4ão e ara iluminaçao em geral, filmes terial plástico- para ctensillos e o.)Ietos quer graduação, tnassaricos, normôgra
Nome Comercial '
rexelados, fôrmas elétricas, fervedores guarnições para bolsas, garfos, galerias fos..niveis de ferro, nivele d'água para
faigtarificos, fotômetros, fios elétricos, fil- para cortina& larrasS tamilaaos, plás- caldeiras, óculos, instrumentos ótima de
Tartno n s 654.420:- de 5-10-1964 , ttsgs de interferência, fonógrafos,
ticos, lancheiras. mantegueiras, . malas. observaçãe e medida aparelhos cle on Frigo lias; C, ntral do Braal Limitada.
rifas térmicas . gazômetros, geladeiras (ninfa& pendedores de roupas, puxado- dulaçáo permanente: objeltva para Cal
.'São Pau'o
giPbos para lampadas. globos para lam res para móveis, pires, pratos palitei plissclores: misturadores para banheiros
tegnas. globos terrestres para ensine soa, pás de cosinfia. pedras pomes, arti. painéis de carros, para-raios, çaugs. pa
CENTRAL LO BRASIL
gaavadrres. holocótes, hidrõtnetros, ta- gos, protetoes , para documentos.. pu- nelas elétricas panelas de pressão pis
para 4azer café, marcadores de passa. xadores de água para uso doméstico tolas de pintura. pick-ups • pilhas mtca.
Industria
gatas. medidores, microscópios., mistura. porta-copos, porta-niquela, porta-notas. elétricas, prumos, pantógrafos, pastara
deitas, máquinas falantes. mostradores porta-documentos, placas 'rebites, rodi. mos. pantóinetros pirAmetros inerni
C/as.se 91
para rádios, máquinas para passar rou. nhas. recipientes, suportes auporres para mentos de precisão, periscópios praia
fones. máscaras contra gases, moinhos guardanapos, saleiros tubos, tigelas rores cinematográficos. nInce - nez it)a Carnes, carnes em conservas, presuntos,
mentos-. de alarme, interruptores, isola- tubos para ampolas. Uses para Aerin r".fhOS de refrigerado refriperadoses salsachas, linguiças, mostadalas, salaines..
dores, lâmpadas de cristal. tampadas In, gas, travessas, tipos da • material . piás raouas de aço. rádios, refletores reato conservas de Saltas -de legumes, —de
doces e peixes: aves- abatn das .
andeli cestek [limp adas colmo, lidePt- tic" sacolas, sacos, saquinhos. vasilha- reli, ralava, receptores, regadores auto
rádio

-IN
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Termo
Codimaq

664.421 de 5-10-1964
e Comercial
e Distribuidora
Máquinas S.A.
São Pacto

• ,CODIMAq,
Classe ia
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abridores de cartas, arquivos, borrachas.
berços para mataborrao, borrachas para
colas, brochas para 'desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carimhadores, cola para papel,
coladores. compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, 'datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros, estojos para lápis, espetos,
estiletes para papéis, furadores, fitas
para máquinas de escrever, grafites
para lapiseiras, goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras. maquinas para apontar lápis' minas para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever. máquinas de calcular, maquinas de somar. máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carimbos, porta-lápis porta-canetas, portacartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões, atendia
pa",ra mimeógrafos, tintas e tinteiros

RIO OFICIAL

de madeira, espreguiçadeiras, escrivard.
abas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mezinhas para rádio e televisão, mezinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo no 664.425, de 5-10-1964
Ubiratan Pereira da Silva
• São Paulo

UPRIZSIL
T ntun etria Brasileira

-3,
eevere're de 1565 659

(Ução III)

tefatos de cerâmica, porcelana, faiança, louça vidrada e outras para uso za,
seiro, adôrnos, fins artisticos e induoinstalações sanitárias; artefatos e
produtos acabados de origem animal,
vegetal ou minerar, não inscluidos em
outras classes; ar.efatos de substâncias
quirnicas; couros e peles prearad.a ou
não, Ia-Matos de couro e eeles; rouas
feitas, artigos de vestuário, de sada
sorte, inclusive de esporte e para crianças; roupa de cama e mesa inclusive
cobertores toalhas de uso pessoal, panos de pratos, toalhas de mesa e análogo.; brinquedos, jogos e passa-ai:aipos de_tada a espécie, inclusive apetrechos e pertences para fins desortivos

Classe 11
rérino n9 664.426, de' 5-10-1964
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
José Barrancos & Irmão
açúcar, alimentos pane animais, amido
São Paulo
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei1
'PERMITA,
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
Indústria Brasileira
café ou od e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos. cravo
Classe 11
cereais, cominho, acme de leite, cremes Panetas, fogareiros de • aru
- vainio e panealirnenticios croquetes, compotas. canlas para banho maria
gica, coalhada, castanha, cebola, condi
alentos para alimentos, colorantes
Termo I1P 664.428. de 5-10-1964
chouriços, dendê, doces, doces de fria
Calçados Saméllo S.A.
tas, espinafre, essências alimentares, em
São ¡Paulo
padas. ervilhas. enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, lavas, tecuias. flocos, farelo, fermentos. feijão
figos. frios, frutas skas naturais e cris
Termo no 664.422, de 5-10-1964
tatizadaa; gricose, goma de mascaragor
Calimaq — Comercial e Distribuidora duras, grânulos, grão de bico, gelatina
de Máquinas S.A.
goiabada. geléias, herva doce. herva
movsmm 6.94.uawm
São Pau.°
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
coadensado, leite ern pó, legumes em
,
Classe 36
cuaserva. lentilhas, linguiça, louro, mas
Calçados em geral
tcomaci-comEnciAL
sas alimenticias, mariscos, manteiga.
E LISTRIBUI DORA
margarina, marmelada, macarrão, masTermo n9 664.429, de 5-10-1964,
sa de tomate, mel e melado, mate, mas` DE MÁQUINAS SM.'
Calçados Samélio S.A.
saa para mingaus, molhos. moluscos
São Paulo

anciã éve

Nmostarda. mortadela, nós- moscada, ao.

Nome Comercial
Termo n° 664.423, de 5-10-1964
Sociedade Beneficiadora de Arroz'
liadas Ltda.
São Paulo

I

T ATIN

Classe 41
Beneficiamento de arroz em geral
Termo n° 664.424, de 5-10-1964
Itaquéra Arte Móveis Indústria
e Comércio Ltda.
Sào Paulo

zes, óleos comestíveis, ostras, ovas.
pass, piaOs arlinés, pimenta, pós para
pudins, picicies. peixes, presuntos, patês, petit-pois. astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para ant.
mais. requeijões, sal. s'agu, sardinhas
sanduiches, salsichas, salamea, sopas enlatadas, sorvetes, suco, de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. danaras. talha,
rim, tremoços, tortas, tortas para all,
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Têm" n° 664 . 427, de 5-10-1964
Cia. Nacional de Presentes —
"Conap"
São Paulo

mél
eVOLISIRI 4

úva"

fitRA S ierISU

Classe 36
Calçados em geral
Termo n° 664.430. de 5-10-1964
Alexandie,Pesinatto

VI DAS

rsr.icuAis

• Classe 32
Almanaques, anuários. albuns ;raptessoa, boletins, catáiagos. edições Intatasias, folhetos, jornais, livros tnipressos,
publicações Impressas, programas radiofônicos e rádio-televisionados. peças
teatrais e cinematográficas, programas
circenses e revistas

ITAQUtRa
;Indústria Brasileira

•

Classe 40
Móvel em gerai de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armarias
armários para • banheiro e para roupas
usadas. almoSadas, acolchoados para
móveis,- bancos, balcões, banquetas.
bandeias, domiciliares, berços. biombos.
cadeiras, carrrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras,
ajiratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões. colchões de moías
dispensas, divisões, divans, discotecas.

Térmo n9 664.431, de 5-10-1964
S.A. Fabril Scavona
São Paulo

Cures: 6 — 9 -- 8 o- 15 .~ 2a
35 — 37 — 49
Máquinas e suas partes integrantes, inclusive motores, todos os instrumentos
de música e suas partes Integrantes;
artigos e aparelhos elétricos e eletrônicos em geral, acessórios de aparelhos,
elétricos, artigos elétricos e instalações
elétricas para veículos, artigos e aparelhos de uitjidades domésticas, instru
mentos e aparelhos para fins Citeis: ar-

PESTIVAL
Indústria .Brasilatra
Classe 17
Roupas brancas, para cama e mesas
Acolchoados para cama*, colchas. ext:
betara, esfregões. fronhas, guardana.
pos. logos bordados, jogos de toalhas
‘ençois, mantas para camas, Panos tom
cosinha e panos de pratos. toalha, de
rosto, e banho, toalhas de amam, too-

' •
Ilisa para jantar., toalhas para chá t
cate, toalhas pant banquetas, guurdi
ções para cama e mesa tualhinbaa
•

(cobre pão)

Termo n° 664.432, de 5-10-190
Lani fício Kurashilci do B asil S5A.
Rio Grande do Sul
sa

ANJINHO -,'-

IL Indástrla Brasileb,i
)(

Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, jutax lã.
nylon, tios plásticos, fios de seda natural e rayon, para tecelagem, para
bordar, para costurar,tricotagem
elle. Fios e linhas de toada espade,
aço para pesca

-I

Têrtnos as. 664.433 a 664 . 437,1cae
5-10-1964
Indústrias Gasparian S. À São Paulo
dR

DURAVINC
/-" ,letria Erasi lei rtb
Classe 37
Roupas brancas, para cama e ase-sa
Acolchoados para camas, colc.hasaato
bertores, esfregões, fronhas. guardaria
Poe, logo. bordados, jogos de toalhas
lençóis, mantas para camas, panos pare
coeinba e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toa,
lhas para jantar, toalhas para chá e
caie, toalhas para banquetas, guarni. . .
Vies para cama' e mesa, tóalhínhas 441
(cobre pão)
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta,pi'là,
nylon, fios plásticos, fios de seda r uatural e rayon, para tecelagem, Paga
bordar, para costurararicotagem e aztr
fios e linhas para pesca, linhadas te
aço para pesca
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins med4c1nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados caris ara móveis: e
pianos. carapuças . para cavalos. .epr.
dões, debatam, lá, fitas forros franjas
,festão, feltro para órgão, fofos gaiardetes. lamparinas, mochilas, mosqui,telnos, .nesglts, ombreiras e enchimentos
pura roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, .aão
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries, pavios, rédeas, rendas,Dre.
des, sacas, einhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não "açasendo parte de móveis, artigos 'estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, latas
seda, .raion lã pelo • fibras nact
incluidos em outras classes ,c
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuátte.
rotmas feitas em geral: Agasalhos
ac,entais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas. blusões, boinas, baSa.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cará
ptiçaa. casaçáo. coletes, capas, chOs,
cacheoals, calçados, chapéus, datil,
cintas, combinações, carpinhos. calças'
d.e senhoras e de • crianças. calções, calçai. camisas, camisolas, camisettia
cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
res. fantasias, fardas para militares. co..
?eglals, fraldas, galochas, gravatas. gora
nhos, perneiras, quirnonos, regalos,
luvas, ligas, lenços, manhas, mesas,
maios, mantas, mandrião, manilhas. paletós. palas, penhoar, pu/over, pe/ertrias,
assinas, ponches, ' polainas, pijam as, otto
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Guido Atílio Cremam)
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tos e copos, enxadas, esferas, engates, breagem, cariar de motor, cubos de
enfeites de metal, —estribos, espátulas placas de embromara, caixas de lubrisusteres, shorts. sungas. stolas ju slacks,
estojos de Metal para carimbos, eixos ficação, diferencial, distribuidores de
São 'Paulo
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni.
expandidos' para tubos, estruturas metá- gasolina, dispositivos de arrannue, um.
tormes e vestidos
licas, escarradeiras, espremedores, espu- quinas desempalhadorns, máquinas deClasse 23
madeiras, formões, foices, Serra para bulhadoras. descascadoras,. espumadelPara distinguir: Tecidos em geral, a
cortar capim, frerolhos, facas, facões ras. embreagens, engraxadores, centrisaber: Brocados; casimitus, gaze de
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para fugas, máquinas ensacadoras, elevadoalgodão emp aças; pano couro; tecidoces, bolos, empadas e pudins, Ranges ras, esmeris exaustores para forjais. rados plásticoa em peças, tecidos de alfivela, furadores, ferramentas cortantes para mancais, engrenagens para cremagodão de lã, dei inho, de cânhamo, de
ou perfúrantes para marceneiros, fechos leira, engrenagens de comando das
juta, seda natural ou raion, tecidos de
de metal, ferraduras, forminhas, fitas válvulas, eixos de ira:amainá°, direção,elásticos, de vidro, de viscosa; tule
de aço, ganchos, guarnições de metal. elevadores hidráulicos, engrenagens
garfos, ganchos para quadros, grampos multiplicadoras, guindastes, guindaste
n° 664.438, de 5.10-1964
' para emendas de correias, grades para para caminhão, trezas. máquinas para
Rodolfo Onders
1
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros furar, geradores. guinchos , de rosca
9
São Paulo
O
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joe- sem fim, guinchos de' segurança. guinO VERt•Nelhos, jarros, limas lâminas licoreiros chos de transporte aéreo, gaze'ficadores
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha.P EV1 STA LA MOCI LA PE
de liguidos combustiveis. geradores „de
dinhas, molas para portas, martelos eletricidade, juntas universais para conClasse 7
r[, ESCOLA ror,rrNicAL•
Máquinas e utensílios para serem usa. marretas, matrizes, marmitas, maçanetas dutos dágua de motores e máquinas,
dos exclusivamente na agricultura e morsa& machetes, mantegueiras malhos a frio e' a quente para aço e outros
Classe 32
horticultura a saber: arados, abridores navalhas, nines, pcas, pás, picaretas metais, lançadeiras, máquinas de lavar
si"
Urna revista
de sulcos, adubadeiras. ancinhos me- pregos, ponteiros, parafusos porcas roupa e pratos. máquinas batedeiras,
Termo n9 664.439, de 5-10-1964
cânicos e empilhadores combinados, pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
Empresa Cinematográfica São Jorge arrancadores mecânicos para agricul- porta-jóias, paliteiros, panelas puxado- mancais para brocas, motores elétricos,
Sociedade Anónima
tura, batedeiras para cereais. boninas res, placas, pregadores, porta-esponjas, máquinas opootrizes maquina/ inistuSão Paulo
3s paar adubar, celtadetras, carpideiras, peneiras, pinos, p lainas perfuradeiras radoras de barro. e de cowreto. máceifados para arroz, charruas para agri- pires pinças, pa-slões, porta-copos e quinas borracheiras e atesteis, • Máqui•
cultura, cultivadores, debulhadores, garrafas, passadores de roupa_ presi- nas frigorificas. mamões para cereais,
PALÁCIO ro BOLICHE
destocadores, desentegradores, esmaga lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores máquinas para malharia, caeadeiras, má-t
Sao l'aulo—Capital
dores para a agricultura, escarrificado. rebites, reduções, recipientes de metal. quinas para movimento de terra máres, enchovadeiras, facas para máqui- rodízios, roscas de aço .Inoxidável, re- quinas de rotular, martelos a vapor,
Classes: 33 — 41 -- 42 — 43
nas agrícolas, furadeiras, gadanhos, gistros de aço inoxidável registros, motores de combustão. interna, ' eletricOs
Titulo
gará..s para arado, tçfrades de discos serras, serrotes, sifõeS, saleiros, sacana- e a gás. motofes para bicicletas e moifra
ou dentes, máquinas batedeiras para lhas, torquezes; trilhos tubos subula tocicletas. multiplicadores, moias pai.,
Itsirmo n° 664.440, de 5-10-1964
agricultura, máquinas inseticidas, máSuper Mercado de Tecidos Sete Belo quinas vaporizadoras, máquinas de ções, ampões, travadeiras telas de máquinas, molas para válvulas, macaarame, trincos, taças, travessas, tesouras cos hidráulicos, magnetos de ignição,
Limitada
mungir, máquinas niveladoras de terra. trancas, tramelas, talheres talhadeiras mandris; , pedais de alavancas de emSão Paulo
máquinas peifuradoras para a agricul- tampas para panelas e caldeirões, ter- breagens planetárias de pararusus sem
tura, máquinas de plantar, motochar. rinas, tachos, trans de cosinha, torra- fim e de rodas, pentes quandc parte
risas máquinas regadeiras. maquinas de deiras. orindis, vasos, vasilhames ver- de máquinas, rolos para estradas e imroçar, de semear, para sulfatar, de gas, mandril de expansão, freza de pressão, pistões de motores pinhões,
-ISZTE BELn
torquir, de triturar, de esfare:az. terra. frezar, guia de freza de chanfrar, prtnsas, máquinas pulverizadoras. piaiilik•
para irrigação, para matar formigas e
Classe 23
tOTII.A. porias,
outros insetos, para burrifar e pulveri- ventosas, maletas, baus para sacos . de asa dn mesa, placa para
Tecidos em geral
segsilenciosos.
viagem,
para
pastas,
balmazes.
cantos
redatores,
rolamentos.
zar desinfetantes, para adubar, para
para
estojos,
colchetes
para
malas,
crapistão.
serras
mecânicas,
serM£2:01
de
agitar e espalhar palha, para comer
Termo no 661.441, de 5-10-1961
algodão, para colher cereais, máquinas vos, enfeites, fecho para pastas e para ras hidraulicas, serras de fita. máquiTeen's-Lanches Ltda.
amassadoras para fins agricotas de malas. passadores de correias. pontei- na secadoras. máquinas para .erra. mássi
São Paulo
sortar árvores, para espalhar para ca- ras, p rendedores de papel, suportes. quinas salgadeiras para inanreiga, teatorniquetes e tubos de expansão
res, turbinas, tercedelras, máquinas para
pinar, máquinas combinadas para setecidos e tapeçarias, adquiims para
mear e cultivar, de dominar para eia.
Classe 6
siiar, máquinas P moinhos para forra- Máquinas e suas partes integrantes para indústria dt tecidos, tesouras rwativas.
gens, máquinas toscadoras, ordenado. fins Industriais: máquinas de precisào. maquinas para soldar. tórnos mecanicos,
ses mecânicos, raladores mecânicos ro- máquinas operatrizea, motores suas Wats& de revólver. maquinas urdideiClasse 41
Laii-ches, re feições prontas, fritaras e los compressores para a agricultura. partes. peças para . automóveis não ia. ras, tuchos de válvulas, vnivulas
salgados: Bolinhos, croquetes. churras- sachadeiras, semeadeiras, ss-cadeiras, tinidas em outras classes: Alavancas, motores. vibraquins. veias de ignição
rcos, cuscus, cochinhas, carnes, empa- secadores de terra, tosadores de gra- olternadoaes. máquinas arrassadeiras. para motores, ventoinhas. máquinas
ricolas, válvulas para máquinas amassadeiras
das'; esfilhas, kibes, omeletes, pastas, ma, tratores ag
de barro e coa. ventiladoras e ventiladores corno parte
Classe 11
Se máquinas
pizzas, salsichat, sanduicres, saladas, Para distinguir ferragens e çarramentas. creio, máquinas de abrir chavetaa mátortas e doces I
quinas
afiadoras
para
ferrametnas,
má' Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
Termo n.° 664.441 de 5-10-64 argolas, aldraves, armações de metal quinas para arqueaçao de embalagens, Pirelli S. A. — ,...conpanhia Industrial
Termo n9 664.442, de 5-10-1964
abridores de latas, arame, aparelros de anéis de esferas para calamentos anéis
B.asileira
Gutemberg Ferreira Braga
chá e café, assadeiras, açucareiros, apa- de óleos, anéis para facilitar o arranco
São' Paulo
São Paulo
relhos para lavatórios, arandelas, ares- /os motores. auto/ubrificadores. anéo
tas, aros, alrno Eadrises. amoladore. obturadores, aparelhos para mistura de
A FQQTJEIILk ras REI'ALROS amoladores , de ferramentas, alças para one is de segmentos. bielas, bombas de
,I•NESPAR
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas, a rcomprimido. 00P3bas lubrificantes
bandejas, bacias, mombonieres baldes solina para automóveis, blocos de ~^.1asse. 8
Classes: 37 — 23 .
borboletas, baterias, bases de metal bra bombas de circulação bombas de coniTrcidos em geral e roupas de cama çadeiras. bules. bisagra, buchas, bainha bustiveis para motores, bombas para Para Para distinguir fio de Cobre nu,
mais, espirais de
e mesa
para facass baterias de cosinha, colhe- óleo. burrinhos. bombas de água e as- isolado com unia nuregnada
de verniz
res de pedreiros, cadeados correntes ca- combustiveis de motores e explosão. fibra de vidro I m p
silicons
Termo n° 664:443, de 5-10-1964
.,ides, ' c; "es de parafusos, conexões manteiga. engrenagens, engrenagens
Chikasuke Nryu
para encanamentos caix-as de metal para genhos de cana. espremedeiras D3TP
Termo n.9 6F4. 4 48. de 5-10-64
portões, colunas, canos, chaves de fen- toses, bombas hidráulicas. bbrobas cenSão Paulo
Indústria de Essilianriso e 13 isques
da, chaves ,lesas, cabeções, canecas, trifugas rotativas, de destocamentos- e
Inespar I tda.
copos, cachepots centro de mesa eo- a pistão, blocos centrifugadores. inala&
CINZA LARANJA veRmELHO
São Paulo
'
queteleiras, caixas para condimento de tareis -para líquidos e 04. desnatadeialimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- sag . bemogenizadores, máquinas bruni.
las, chaleiras, cafeteiras conchas coa- tiaras, caldeiras compressores, cilindros
IVESIL
dores, cuscuseiros, cabides de metas ramblos. cabeçotes máquiinas adapta
cabos, caixas de ferro, cgruzetas árvas das na construção e conservado de
Cndiietria Brasileira
santoneIras, chaveiros, canivetss, cima- rstrada. maquinas de costura. máquinas
s:renas, cremones, cadinros crivos, chan- centrifugas, má q uinas para clarear. cia
Classe l i)
fradores, cassineta & cabos, chaves cha
refinar, misturar e purificar Para distinguir Abaixa línguas. abre
ves para porcas circulares chaves tor. rificar.
agraq uimétrica, correntes para chaves. col- Fluidos e pós máquinas co-wressoras bócas. adenótomos, agastacIores
moauinas classi ficadoras. máquinas ca. fos, agrafos para Ossos. agulhas para'
eretas, chaves para porcas, distintivos Nadaras. máquinas de
Classe 41
centrar, máquinas infeção, algodão hidrófilo, alicates..
i dobraditati. descasco Para talheres. ara- ma r*
Conservas eis amai
cortar. corburadores, carter de em- amálgamas, aparadores, aparadores pa.
•
Voz, logos de lingerle. -laquetas, laques,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,

aSeata afeira
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Tarmos na. 664.453 e 664.454, de
5-10-64
jul4an Octavio Godoy
Guanabara

ia Sina • madicos e ..cirurgicos, aparelho capim, ferrolhos, facas, facões, fecha-

paru massagens. aparelhos de pressa° duras, ferro comum a carvilio, fruteiras,
•rgnal. aparelhos de diatermia, apare- funis, fórmas para doces, freios para
lhos de raios ultra-violeta, aparelhos de estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
mios X, aparelhos • de infra- vermelho, grelhas, garfos, ganchos para qudros,
aparelhos • de surdos, assentos para essa gonzos para carruagens; insignias; litermas,. ataduras, balanças para clini. mas, laminas, licoreiros, latas de lixo;
cra infantil, bisturis, .cadeiras para cli- jarras; machadinhas, molas para porta,
nica madica, calçadores, cambraia hi- molas para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas, pás, pre• drófila:' canu:as, catout cera laminada, gos, parafusos, picões, porta-gélo; po.
cera para incrustaçao e articulação, ciatas para fins clínicos. cera colante, da- seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros,
roldanas, ralais para pias, rebidas umbelicais, colheres cortantes, com- panelas
tes, regadores; serviços de chá e café,
pressas 'de tecidos, contagotas. costóta serras, serrotes, sachos, secarrolhas; te.
• mos, curativos cirúrgicos. curetas. den- souras, talheres, talhadeiras, torquezes,
tes artificiais, dentaduras. , depressores cenazes, Cavadeiras, telas de arame, todilatadores, dinârnetros, drenos, duchas rieiras, trincos, tubos para entanamento
vaginais, elevadores.. estojos higiênicos trilhos para portas de correr, 'taças,
e espartilhos. especuios vaginais, espon- ''avessas turibulus, vasos, vasilhames,
jas clinicas. estojos de bolso, para insverrumas
trumentoi cirúrgicos, estufas. espatulas,
Têrmo n.° 664,45C de 5-10-64
escalpelos escalpelos cirúrgicos. caçai.
pelos. escopros. esterosc6plos. extratoIndústria de .Esquad- aa e Parques
Inespar Ltda.
res. escavadores, feltros para estaplasSão Paulo
.ma, fios de linho, para feridas, facas,
ganchos para músculos. celafórnetros,
gases.' godovias, goivas gesso, gramNARIZINTIO
pos para suturas, guta-parcha. : hister&
. metro, ideal base, irrigadores. iustruIndústria 13i•asi1eirí"
mantos cirurgicos para operações, ligaduras de canhamo, liquiclos e pós para
Classe 49
limpeza' e polimento, lixa, luvas e dedeiras de borracha para hospitais, limas Para distinguir brinquedos de material
flexível
para . osso, lancetas, massas plásticas
para fins odontológicos, mascaras para
664
. 451, cie 5-10-64
Termo n.9
anestesia, mesas de operações. •meias
Indústria
de
Esquadrias
e Parques
contra varizes, mesas para curativos,
Inespar Ltda.
ossos, ponta de gutá-per cha 'para obtuSão Paulo
• rações de canais. porcelana, protetores
' para . seios, pincéis para garganta, pinças
anatõinicas. ulmao de aça, protetores,
O LIELIIOR PARA O S33s de
porta amalgamas. - rolos • cirúrgico
BEBE... .2 UMA BOA.
lã de pau, ruge para •desgaste dentário
retroscapio bugia, rasa:nas; •sarlacleiras,
q0ITE PARA _VOCE.I
_
crina para soturas,
-sandaraca; sècla 1,
. iaccrs para' gato e' bolsas para água
quente. sondas. -seringas para ivagens
Classes: 3 " e 10 .
e injeçõe s : serras, serras para raquiotoFrase de prapaganda
preservativos,
. 01a; tampões' higiênicos
Termo na 664.452 de 5-10-64
'terraótnetro a. tesoura s, trepa' nos, toalhas higiénicas ventosas, aram
(Prorrogação)
Móveis Lafer Ltda.
• • isolante para fins odontológicos
São Paulo
'
Tèrrno na 664.44 a . de 5.10-64
• Indústria de Ferramentas Agrícolas
."Foice- S. A.
•
PRORROGAÇÃO
São Paulo

Termo n.° 66 4 .458, de 5-162si
Hiroito Melo MartiaRio de Janeiro

lq

fhthisttia
Classe 4
Pedras para evitar incdustação, corroaClasse 41
ção e oxidação
Biscoitos, doces e salgados, bIscoitor
Classe 1
•
Liquido para' evitar incrustação, carra- ananieigados, biscoitos champagnes
-a
palitos de biscoitos, bolos, roaquinhas
ça° e oxidação
pão de tonna, etc.
,Tarmo n.° 664.455, ,de 5-10-64
Ga1vano Qui nica _ Brasileira
Termo n.° 66'.459, de 5-10-64
Aloysio Leite Guimarães Filho •
• Galquibras Ltda.
Rio de Janeiro
a2 ao Patas)

Iiibu g ni 1.4 &ASILEM!

Classe 17
•
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas para tintas, abrideres de cartas, arquivos. borrachas,
berços para mataborrao. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres.
Classe 11
canetas, canetas tinteiro, canetas para
Ferragens, ferramentas de taxia espécie, desenho. cortadores de papel. carbonos,
tutelaria em geral e outros artigos de carimbos, carimbadores, cola para papel.
neta!, a saber: Alicates, alavancas, ar- coladores, compassos. cestos para cormações de Inata', abridores de latas,
respondência. desenhadores, duplicada
arame liso ou farpado, assadeiras, açu- res,
datadores, estojos para desenhos,
careiros: brocas, bigornas, baixelas,
bonleres; estolas para caaetas. estofos com minas,
bandejas, bacias, baldes, bOm
estojos para lápis, espetos,
bules: cadinhos, cadeados, castiçais, ca- esquadros.
para papéis. furadores, fitas
beres para pedreiros, correntes. cabides, estiletes
chaves; cremones, chaves de parafusos. para máquinas de escrever, grafites
conexões para encanamento, colunas', para lapiseiras, goma arábica. grampeacaixas de metal para portões, anos de dores. lápis oro geral, lapiseiras. mametal. chaves de fanda, chaves inglêaa, quinas para apontar lápis. minas para
cabeções, canecas, copos, cachepots, grafites, minas para penas. máquinas de
centros de mesa, coqueteleiras. caixas escrever, máquinas de calcular. Maquipara acondicionamento de alimentos, nas de somar. máquinas de multiplicar.
mata-gatos, porta-tinteiros, porta-carim• calderões, caçarolas, chaleiras, cafetei- bos, porta-lápis. porta-canetas. portaras', conchas, coadores: diatintivoa. do'
bradtças; enxadas, enxadões, esferas, cartas, prensas, prendedores de papéis
engates esguichos, enfeites para arreios percevejos para papéis. perfuradores
estrilais esferas para arreio ,. alpurna• réguas, raspadeiras de borrões. ateneus
&iras; formões. foices. ferro rara cortar, para mimeógrafos, tintas e tinteiros
INDUSTRIA RRASiLEIRA

1955 .1E571

E) antp

-LAFER

LL

fevereiro de

uiikfill) OFICIAL (Ouça° In)

•

Classe 31
Cobertura pertati de lona
Termo na 664 460, de 5-10-64 "'• •
Yolanda Lins Soares RodrIguer
Guanabara
'3
INDOsTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos para fins
úteis, instrumentos científicos e aparelhos didáticos, aparelhos elétricos em
geral, acessórios de aparelhos elétricos,
emérometro, amplificadores, aparelhos
de alta tensão, anemômetros, antenas,
alto falanter acumuladores, aspiradores,
aquecedores, abati ours. bules elétricos,
bobinas, balcões frigorif.cos, 1-anómalos.
brametros, balanças, batedeiras para 11
quidos, e massas, cafeteiras, craves au
tomáticas,, chaveiros elétricos, campas
sos, câmaras. frigorificas, câmaras eine
matogratacas, campainhas elétricas, chassis, chaves de antenas, chaves de alavancas. diais, enceradeiras, estilizadores,
esquadros de agrimensor, fios terras,
para engomar e passar e ferro elétr:eo
fios ara eletricidade e ferro elétricos
a para solda
Tênno

664 456. de 5-W-64
Alexander Zeberko
a
São Paulo

-Yolanda

Ferreira

ia
Classe 50
Compra e venda de passagens aéreas.
marítimas, feroviárias e terrestres, tu,
rismo e aropaganda
Termo n.° 664 461, de 5-10-64
Yolanda Lins Soares Rodriguer
• Guanabara

YF TURISMO
Classe 50
Compra e venda de passagens aéreaa
marítimas, feroviár ias e terrestres, tu
rismo e propaganda
Termo n.9 664.467. de 5-10.!64
(Prorrogação)
General Anilina as Atm Corportion
Estados Unidos da América:

P
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe
Prendedores de paaais blocos, cadernos,
lápis, borrachas, :mimas apontadores
tintas paam c rbono
Termo n.9 664 457 de 5-10-64 Hiroito Maio Martins
Rio & janeiro

Térrno na 664.463. de 5-10,61
Lojas TV-La a Ltda.
Perra.. imbu co

Lojas TV - LARIte
Nome comercial
Térmo n.° 664 464. de 5-1064
Inosa — Incorporaaes Nordeste S. Ao
Pernambuco

Indústria E3rasileiri
Casse 41
Biscoitos, doces e salgados, biscoitosi
amanteigados, bisco l ros champangnes,
palitos' de W5eni t ,) bolos rosquinhas.
pão de forma etc.
•

INOSA incorporgráCs,"
- Nordeste S /A.?'
Name comercial

.
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Térzno n' 664.566 de 3-10-1964
Classes: 6. 8, 11: 14 21 è8 33,39 e-47 Cl asses: 6, 8, li, 11,' 1 28, 33 39 e 47
Serviço de Pesquisa e Divulgação
São Paulo
São Paulo
Sócio-Económica Sociedade Ltda. •
11 7 1 28, 33. 39 e 17
28, 33, 39 e 47 Classes: . 6, 8,
C. asses: 6. 8, 11. 14
São Pauto
Guanabara
São Paulo
,1. 14. ^1 28.33, 39 e 47
C. asses: 6, 8, 11. 14 "2 t 21, 33,39 e: 4/ ClasSão Pa.u'o
CARTA ECONÔMICA
São Paulo .
. 17
". 6, 8 . 1 i4. 21 2833, 39e
Classes: 6, 8, 11, 14 21 "S 33. 39 P 47 Classes:
São Pau'o
São Pa tilo
BRAS,ILEIRA
Classes: 6, 8, Il, 11 2i "")£' 33, 39 ? 47 Classes .11 7 1 28 33, 39 ,. 47
Um periódico
São Paulo
São Pau'o
n.nn•
Classes. 16 e 33
11 28 33 39 e 47
:-..lasses: 6 8, 11. 1 71 25. 33,39 e 47 Classes: f•
Tèrmo no 664.567 de • 5-10-1964
Titulo
São Pa,u'o
São Pano
Serviço de Pesquisa' e Divulgação
" " 1 28 33,39 e 47
4 1.. 2 R 33. 39 e 47
.
Classes:
6
e' 11. 1'".
Sócio-Ecorâmica Sociedade Ltda
Termos ns. 664.466 a 664.561, de
São Patt'o
São Paul-)
Guanabara
5-10-64
• •
21 28 33, 39 e 47
,.;lasses: 6 .8 11 14 n 1 "/9 33, 39 e 11 Classes:
São Pau'o
Volkswagen do Brasil, Indústria e
São Paulo
1
. 2b 33, 39 e 47
Comércio de Automóveis S. A.
Casse: 6. 8, 11 1' / 28 33, 39 e 47 Cias , e.i 6, 8
São Pano
•
São Pauta
São Pau'o
• -1 1 28, 33. 39 e 47
Classes: 6. ô l' I - n 78 5'3, 39 e 47 Cla . ses 6, 8.
Classe .32
São Pa.u'o
São Paulo
Um periódico
Classes: 6 3 1'
.8, 33,39 e 41 Cl as g i-s • 6. 8, : • 121. 28 33. 3(1e 47
São Pano
São Paulo
Termo n o 664.568 de 5-10-1964
Classes: 6, '6 1 1 1 4 2
R 33. 39 e 1' Cia'SeS 6. 8 li '4 '1 28 33.39 47
Açobraga Comércio Importação*
São Pano
São Paulo
e Exportação Ltda..
Classe s • 6. •
H '1 9 8 33. 39 e 47
Cases: 6. 8' 11,.
'1.
28.
33.
39
e
47
Guanabara
• Instgliias
São Pau'o •
São
Pau'o
Classes: 6, 8, 11, 11 21 28, 33, 39 e 47 Classes. 6. S 1
4
11~9.1111111~1•1
Casses
6
8,
i
1
71
25
33,
39
e
47
1 '4 21. ^8 33. 39 47
São Paulo
São Pau'o
São Pau'o
Classes: 6. 8, 11. 1 t 21 28, 33, 39 e 47 Ciasses: 6,
s‘,.s
11 1 1 28. 33, 39 e 47
• 1 1 . ' 1 . 28 1 3 - 39 e 47
'
São Paulo
São Pau'o •
• São Pattio
-Classes: 6, 8, 11, 14.21 28. 33, 39e 41 Classes: 6. o 11, 19 21.28
28, 33, 39 e 47
31 39 e 4.; Classe , : 6, s 1: i4
São Paulo'
São Pa.u'o
•
São Pau'o
Classes: 6, 8, 11, 14 2! \28, 33. 39 e 47 Classes: 6, a, 11 li 7, 28 33 39 e 47 Cia,ses 6. S. '1 14 ' 28 33, 39 • 47
São Paulo`
São Pa.u'o.
São Pauto
Classe 33
Classes: 6, 8, 11. 14. 21, 28 33, 39 e -17 Classes: 6. 8. 11, l 1, 2. 28 33, 39 e 17 C:a,m's 8, 3.
;4, 7 1 7 3 33. 39 e 47
Titulo
São Paulo
São Paulo
Termo no 664,562, de 5-10-1964
Classes: 6, 8, 11, 14 21 28 33 39 e V Ce sses: 6 8
'1 28 33, 39 e 47
Tèrmo n° 664.569 de 5-10-1964
Copainate Refrigerantes Ltda.
São Paulo
São Paulo
"Orsimet" - Organização, Sistemas
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, R, 33, 39 e 47 Classes: E, 3, 11. 14. • 1 28 33. 39 e 47
Guanabara
Métodos Ltda.
São Paulo
São Pauto
Classes: 6, 8, 11, 14, 21 23, 33 39 e 47 Classes: 5, 8 11. Id 21. 11) 33. 39 e 47
São Paulo
São Pau'o
..,_Classes: 5, 8, 11, 14, 21 28, 33, 39 e 47 Classes: 6 L) 1 1 ,1 '. 2e 33.39 e' t7
São Paulo
São Paulo
INDSTRIA BRASILEIRA
Classes: 6, 8, 11, 14. 21 2S, 33, 39 e 47 Classes: 6. 8. .1. '4 21, 7S 33, 39 e 47.
São Paulo
São Paulo
Classe 43
Claises: 6, 8, 11, 14, 21. 24, 33, 5) e 4 7 Classes: 6.13. • 1 . 4 21. de. 33.39 e 7
Na Classe
São Paulo
Classe 33
São Paulo
Classes: 6, 8, 11. 14, 21, 23, 33. 39 e 47 Classes: 6, S. /1, ' $ 2. .k 33, 39 e 47
Termo n° 664.563, de 5-10-1964
Titulo
São Paulo
• •
A. Vieira Pacheco
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 11 2' 23, 33, 3°c 47 Classes: 6, 8. :1. 1 fl. 2F,, 33,39 e 4:
Termo n° 664"570 de 5-10-1964
Guanabara
São Paulo
Breno António da Rocha Rosas
São Pa.ulo
Classes: 6, 8, 11, 14. 24 28 33, 30 e 47 Classes . t S 11. 1, 2:
Guanabara
33, 39 e 17.
São Paulo
PADARIA h
São Paulo
Classes: 6, 8, 11. :4, 2: 28. 33, 39 e 47 Classes: 6. 8. 11,
18 33. 39 e 47
São Paulo
São Pau10
CONFEITARIA
Classes: 6, 8, 11, 14. 2i. 28, 33, 39 e 47 Classe: 5 8, 11 1 21, 78 33.39 e 17
São Paulo
São Paulo
FRANCES/
Classes: 6, 8, 11, 14, 21, 28, 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 14, 21. 28, 33, 39 e 47
São Paulo
São Paulo
Classe 41
Classes: 6, 8, 11, 1 4, 21 25, 33, 39 e 47 Classes: 6, 8,-11. 14 '21. 28 33, 39 e 47
Pães, doces, biscoitos e bolos
São Paulo
Classe 32
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14. 1 1 28. 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 1 4 21 28, 33. 39 e 47
Jornais, revistas, peças teatrais e de .
Termo n° 664.564, de 5-10-1964
São Paulo
Armazém Pau Ferro Ltda,
cinema
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14. 21 78, 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 14 21, 28, 33. 39 e 47
Guanabara
Termo no 664.571 de 5-10-1961
. São Paulo
São Paulo
Breno Antônio da Rocha Rosas
Cias-ses: 6, 8, II, 14, 2, "..8, 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11. 1 4 21 28, 33, 39 e 47
Guanabara
São Paulo
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 11. 21, 28 33,39 e 47 Classes: 6, 8, 11, II 2 1 2S, 33, 39 e 47
SSC. Paulo
São Paulo
Casses: 6, 8, 11, 14, 21, 28. 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 1 4 , 21 28. 33. 39 e 17
São • Paulo
São Paulo
Classes: 6, 8, 11, 14. 21, 28 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 1 4 2'. 28 33, 39 e 47
São Paulo
São Paulo
Classes: 41 - 42 - 41
Cl asses: 6, 8, 11, 14, 21 .28. 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 1 1 . 1, 28, 33, 39 e 47
Titulo
São Paulo
São Paulo
Classe 32
Classes: 6, 8, 11, z4. 21. 28 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, li 21, 28, 33, 39 e 47
Termo no 664.565 de 5-10-1964
Jornais,. revistas, peças teatrais e ci4
São Paulo
A Fruteira do Verdun Ltda.
São Paulo
cinema
Classes: 6, 8, 11, ri.. 2i, 28 33, 39 e 17 Classes: 6, 8, 11, 14 21, 28, 33, 39 e 47
Guanabara
São Paulo
São Paulo
Termo ng 664.572, de 5-10-1964
Classes: 6, 8, 11.- 14. 71 28. 33, 3; e 47 Classes: 6, 8, 11, 11, 21, 28, 33, 39 e 47
Rocha Miranda Filhos S.A..
Sio Paulo
São Paulo
Guanabara
Ciasses: 6, 8, 11, 14. 21. 28. 33, 39 e 47 Classes: 6, 8, 11, 1 4 21. 28 33, 39 e 47
São Paulo
São Paulo
Ciasses: 6, 8, 11, 14 il. 28 33, 39 e 47 Classes: 6. 8, '1 1-t. 1, 23, 33, 30 e 17
São Paulo
São Pauto
Cesses: 6, 8, 11. 14 i 28 33, 39 e 17 Classes 6. °
14
28. 33 39 e 41
São Pattlp
Na classe
São Paulo
Ciasses: 6, 8, 11. 14 21 28, 33, 39 e 47
São Paulo
Classe 33
Classes: 6, 8, 11, 14. 21. 28, 33, 39 e 47
Titulo de Estabelecimento
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00
São Paulo
Termo n.° 664.465, de 5-10-64
Ittosa - Incorporaçes Nordeste S. A.
, Pernambuco

CARTA SPED

"WAGEN"

açobraga

COPAMATE

ORSIMET

9aurag

ARMAZEM
PAU FERRO

A FRUTEIRA
DO VERBO

rioc~
EDIFÍCIO
GLÓRIA

,

