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DEPARTAMEN", O NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDDINTE DO DIRETOR
GERAL

N. 363.081 - Química Farmacau•
tica Mauricio Villela 13.A.
N. 366.296 - Alfa de Despachos
Aduaneiros Ltda. - Gomes da Rosa
Ccista & Cia. Ltda.
•
N. 967.955 - Amaria" Caldeira da
N. 207.220 - Premiar Importadora Silva.
N. 369.146 - Societe des Essencei
e Exportadora Ltda.
Arornatiques et Matierea Premiares.
N. 207.272 - Máquinas Rotaprint
N. 370.924 - Cia. Swift do Brasil.
Ltda:
N. 372.285 - Jair Maciel le Com*
N. 207-.325 - Fontes .5 Filhos Li- panhia Ltda.
mitada.
N. 3'13.930 z- Irmãos Salton Limitada.
N. 207.577 - Indústrias Metaltir.
374.081 - Soc. Comércio ,de Ma.
gicas ibis Ltda.
teriais Máquinas e Motores Lida. Si.
N. 207.579 - Emprèsa Cine Amé- maq.
rica do Sul S. A.
N. 376.062 - José Lago Cavalcanti,
N. 207.679 - Confeitaria PiccadilN. 376.810 - Química Ariston SR&
ly Ltda.
N. 377.003 - Metalúrgica Wall%
N. 212.114 - Comissária Agríco- Sociedade
Anônima.
la S. João S. A.
N. 377.007 - Metalúrgica Wallig
Sociedade Anônima.
N. 217.673 - Salchicharia
João Ltda.
N. 378.257 - Cromaço Importado.
N. 227.014 - Fáb. de Lixas para ra de Ferragens Ltda.
Assoalhos Eletrolisa Ltda.
N. 380.450 - J. L. Barbosa.
N. 381.011 - Costura Industrial
N. 235.782 - Bonadlo S. A. Mn. dois
Aga Ltda.

REVISTA DA PROPRIEDADE
- INDUSTRIAL

Exigências

EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS

Rio, 9 de fevereiro de 1965

Exigências

Comptementem - A taxa de depóRio, 9 de fevereiro de 1965
sito de acórdo com a Lei n. 4.505. de
Complementem a taxa de depósito
30 de novembro de 1964 e o que dispõe o Código de Propriedade Induz- de acôrdo com a Lei n. 4.505 de 30 de
novembro de 1964, e o que dispõe o
Wel, em seus • artigo! 212 e 221.
Código da Propriedade Industrial em
seus artigos 212 e 221.
• Térmos
N. 159.755 - Justin Worms.
N. 200.457 - David Venturini
N. 178.374 - União Importadora
de Bebidas Fumos Ltda.
N. 201.436 - Indústrias de CaN 180.806 - Afilio Lolato.
.
N. 410.187 - São Paulo Alparga- mas Gilda S. A.
N. 201.564 - Nora! Pomboukian.
tas S. A.
N. 202.190 - Otávio Sentim.
N. 202.139 - Exibidora Sul AmeDiversos
ricana Ltda.
N. 202.695 - Máquinas e Acesa&
Termo:
rios Denver Ltda.
N 463.707 - joão de Sousa RibeiN. 202.719 - Tecelagem União Liro Fio. - Arquive-se todo o pro-. mitada.
ce‘sa(10.
N. 202.727 - Tecelagem União Li.
mitada.
Expediente da Soão de
N. 203.692 - Eletro Soiand Ltda.
Recurso
N. 203.704 - Fábrica Christian°
Mora S. A.
•
Recursos .
N. 203.384 - Instituto Cientifico
Medica tor Lide.
Rio, 9 de fevereiro de 1965
N. 204.380 - Elentrowark Der
Indústria • Comércio Ducor Ltda. Scillo Elektromedizinische Lie)* Und
Schweissapparate.
- Recorrendo do despaaho que dele- GMBHKG
rtu o tèrtno 114.365 - Privilégio de
invenção de Soares Pordutoe de Bor- N. 204.410 - Transportadora Tupi
Ltda.
racha S. A.
RecorN. 204.411 - Transportadora Tupi
• Cia. Taubaté Industrial rendo do despacho que Indeferiu o tér- Ltda.
mo 395.158: marca Ave Maria - da N. 204.414 - Tecelagem &rins
Cia. Taubaté Industrial.
5.. A.
N. 204.417 - Tecelagem Sirito
N. V. Chemische Industrie SAbres
A- Recorrendo do despacho que indefe- S .N.
204.546 - Instituto Médico Inlu a marca - Sãnotex • tèrtno: nó- dustrial de Aplicações Imitias S. A.
mero 399.980.
N. 204.548 - Russo Angelo.
/V. V. Clierntsche Industrie &Abres N. 204.837 - Nu Swift Leda,
N. 205.632 - Soc. Comercial In- Recorerndo do rkspacho que Indeferiu o tèrmo - 399.982: marca: Sã- dustrial Irmãos Carvalho Ltda.
IN. 205.722 - ,Olimpio Bartoletti
bole.
Irmão.
Exp+diente do Diretor da Divisão
N. 2115 744 - Distribuidores Unide Patentes
dos do Brasil S. A.
N. 205.787 -- Tecelagam Marley
Diversos
'
N. 206.138 - José Gedanken.
Rio, 9 de fevereiro de 1965
N. 206.504 - joão Gomes.
Termo n. 128.889 - Wlllold - N. 206.633 - Comércio e Engenharia Marajó 3. A.
janin - Arquive-se,
ferzé
Termo n. 145.257 - Diogo - Pu- N. 206.840 - Ind. de Bebidas Criatal tida.
fui& - Arquive-se.

de Louças S. Eugenio.
N. 235.783 - Bonadio S. A. Nb.
de Louças S. Eugênio.
N. 236.758 -- Wpiam Sailum
Cia.
N. 237.987 . - Farmácia São Joaquim Ltda.
.
N. 238.460 - Daimier Benz Miengesellschaft.
N. 245.060 - Sipes do Brasil S. A.
Industrial de Produtos Eletroliticos e
Sintéticos.
N. 245.707 - Distribuidora de Artigos Elétricos Domésticos Citylux Sociedade Anónima.

N. 248.684 - Gráfica Tupi Ltda.

N. 257.377 - I. G. Teixeira £1
Cia. Ltda.
• N. 57.84ros-- Fundição Ipdependên-

N. 264.854 - Indústria e Comércio

Cia Ltda

N. 381.044 - Pontal material fio.
dant,e S.A.
N. 381.312 - Resilam Indústria e
Comércio Ltda.
N. 383.167 - Oeaterreichischoa
Institut Fur Haemoderivate GMBH.
N. 383.290 - Cooperativa Vara.
nense de Cereais Ltda.
N. 383.291 - Cooperativa Vara.
nense de Cereais Ltda.
• N. 384.518 - Societe Mourioe Blan
chet Parftuns de Luxe.
N. 384.526
Cassio Munis' S.A.
Importação e Comércio.
N. 384.923 - Serviço Social da In.
dústria do Papel Papelão e Cortiça
do Estado de São Paulo.
N. 385.86e - Brinquedos Bandel•
rentes S.A.
N. 385.872 - Renner Herma.ns So.
medule Anónima de Tintas e °leoa.
N. 385.880 - Manoel Bernadel

Coltunbía Ltda.
N. 269.466 - E'verest Nahmaschi- Junior.
•
V•*1-"Irneseilsenarf M.B.H.
N. 385.905 L. Luciano Colombo.
N. 300,068 - Cia. Textil Santa
N. 386.958 - Lanches Cantinht)
Elisabeth.
da' Fazenda Ltda.
N. 323.188 - Oètacilio José Ximens. N. 386.090 - Cibraco1 S.A. Comp.
N. 3:n n 21 - LanIficio Sulrlogran- Industrial Brasileira de Colas.
densa 8.A.
N. 387.378 - J. Marques Castro.
333.222 - Lanificio SulriograndenN. 392.258 - Massari S.A. Ind.
se S.A.
de Viaturas.
N. 354.677 - Matriz S.A. Indústria
e Comércio.
N. 394.494 - Irmãos Rosselet LiN. 355.821 - General Plastic Li- mitada.
mitada.
N 396.213 - J. Leonardo.
N. r57.360 - Jnião FabrA Expor- N. 402.240 - Industria de Luva*
Rd
ad ora S.A. ITFE.
N. 358.838 - Ca. Anma ToddY Ve-1 N 417.063 - Gold gen jóias Lb.
nezolana.
I adiada.
N. 359.180 - Ancora Comercial So- N. 419.379 - Poliplastic Indústria
ciedwie Anônitita.
e Comércio S.A.
N. 359.181 - Ancora Comercial So- N. 424.417 - Cia. da Tintas e Verciedade Anónima.
nicas Montesano.
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r - As Repartições Públicas
kleverão remeter o expedionie
--destinado à publicação nos.
/ornais, diciriamenta,- até às
15 horas, exceto aos 'sábados,
quando deverão fosé-lo até às
11,30 horas. •
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
tasos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por estrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo,
até 72 horas após a salda dos
'Órgãos oficiais.
- Os originais deverão *et
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
1 - Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poder
se-do tomar, em qualquer épova, por seis meses ou um ano.
- As assinatura: vencidas
poderão ser suspensa: sem
poiso prévio.
Para facilitar aos assinante:
41 verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
• N. 425.612 -- Zamprogna S.A. Importação Comércio e Indústria.
N. 426.513 - Cel Construções Elétricas Ltda.
N. 427.832 - Cia. Brasileira de
Novidades Doceiras:
N. 428.551 - Ind. de Produtue
Químicas Brasiquimica Ltda. •
N. 428.896 - Metalúrgica Emec
Ltda.
N. 438.514 .- The Seven Up Co.
N. 472.561 - José Airton Rocha.
Diversos •
N. 614.518 - Organização Mara
de Obras e Indústria S.A. - ArguiVe-se nas térreos do art. 192.
N. 617:691 - Eugenio Monteiro.
- Arquive-se.
N. 635.352 - Tubos de Alumínio
Bandeirantes S.A. - Arquive-se.
653 . 997
Química Médica Farmacêutica S.A. - Arquive-se.
N. 654.314 - Indústria Metalúrgica Stelia Ltda. - Arquive-se.
N. 655.476 - Laticínios Agostinho
Bossi S.A. - Arqui-se .
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
• INTERFERÊNCIA
Exigências

Dia 9 de fevereiro de 1965
Complementem a taxa de depósito
acôrdo com a Leirio 4.505 da i0
de novembro de 1964 e O que dispõe
o Código da Propriedade Industrial
em seus artigos 212 e 221.
N9 268.575 - Ind. Esteárica Santa
Teresinha Ltda.
No 297.799 - Tecidos Continental
Limitada.
N9 356.818 - Ind. Estamparia
campbe/ Ltda.
N9 369.021 - Emillo Abelama.
N9 3'70.663 - Carlos Beepanhol
Cia.
N9 373.022 - Ind.. Nacional de
Colas e Adesivos Ltda.
N9 379.369 - União de Bebidas
Indústria e Comércio Ltda.
N9 379.920 - Juntas Record S.A.
Ind. e Comérolo,

EXOEEMENTE
•

•

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACKINAL.

•

punaTOR OURAI
, ALBERTO

revereiro de 19'65
- As Repetições Pública#
cingir-se-ão . de aseinaturo
anuais renovadas até $9 44
temeriam de cada ano e ájl

iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a rer
'Haps o.a saçAga Da nacw420

DE BRITO PEREIRA

CHNIP* ao sanviço

os puntiomgkan
MURILO FERREIRA ALVES

ÉLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
liaça° ma
•lio da ~adoidado dm eapettiante do Departamento
Nacional de Propriedade Induetrial do ~latiria
do Indiairla liamenelle

Impem° nas oficinas do Department° de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
•REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Furnowlaios

Capital e Interior:
• Capital e Interior:
Semestre • . ; Cr$ 600,00 Semestre • .• Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Ano
Exterior:
Exterior:
erf 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano

mssia de valores adompanlut
dos de esclarecimentos quantq
à sua aplioação, solicaamo$
usem os interessados prefe
rencialmente choque ou valo
postal, emitidos a favor d4
Tesoureiro do Departamento,

de imprensa Nacional.
nJ
- Os suplementos às ettils
ções dos órgãos oficiais só *g
fornecerão aos assinantes qu.
os solicitarem no aio 'da moi.
natura.
O funcionário público federal, para fazer !as ao des.
conto indicado, deverá provar
esta condição no ato da aseis
nativa.
- O custo de cada exemplai
atrasado dos órgãos oficia#
será, na venda avulsa, acresci.
do de Cr$ se do meml
ano, e de Cr4 1,00, por anã
4I

parte superior do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o má e e ano em
que findará.
A fim de evitar solucão 'de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedáncia
mínima, de trinta (30) dia..
decorrido.
•

Editdra e Distribui.
NO 381.143
dors S. Paulo Rio Ltda.
NO 381.447 - Tecic.:os Pluma S.A.
N9 382.522 - Stardrill - Seystone Co.
N9 383.005 - Somei Importadora e
Exportadora cle Materiais S. A.
N9 383.071 - Magnesite S.A.
No 384.664 - Waldemar Acker.
N9 384.665 - Waldemar Aker.
N9 384.744 - Construtora Paviter.
ra Ltda.
N9 384.813 - Indústrias de Vidras
e Ceremica Refratários Pirofrax Li.
ninada.
NO 388.559 - Bar coirabraen Ltda.
N9 - 395.956 - Antônio Ce Souza
Ferreira.
No 396.892 - Blindex Construções
Elétricaa Especiais e Blindadas Ltda.
N9 397.589 - Distribuidora de ta.
tex Perna Ltda.
No 398.237 Hennes Solitile S. A.
Ind. Reunidas de Bala &Pinas e Cha
coletes Suliva.
N9 401.460 - Menésio doa Santos
Reis.
Assumpção Teixeira
N9 .404.733
•
Indústria Gráfica S.A.
N9 405.942 - Arrutell comercio
Importação S.A.
No 405.943 - Arrutel Comércio e
Importação S.A.
N9 405.944 - Arrutell Comércio e
Importação S. A.
• N9 406.022- LiCer Materiais de
Construções Ltda.
N9 406.035 - Cerâmica Tognr Limitada.
N9 406.465 - Selim & Cont1.
N9 407:089 - Confecções Pinas
Rose Marie Ltda. .•
No 407.540 - Francisco de Paula
Pinheiro.
N9 408.229 - ABO Rádio e Tele.
visão S.A:
N9 408.696 - ABC Rádio e Te,
levidão S.A.
149 408.697 -ABC Rádio e Teie.
'Mão O. A
YI9 429.698 - ABC ~a e Tele
yieto S.A.

No 409.571 - Aegas Industrial Sociedade Anônima.
N9 410.397 - São Paulo Aço S.A.
Ind. e Comércio de Laminados.
N O 410.4439 - Manufatura de Capas
Cometa Ltda.
Freire D'Andrade.
• N9 411331 NO 411.569 - The 1Vlarley Co.
NO 412.642 -- M. B. Toledo al Cia.
Limitada.
Ind. Quimica e Faz.
NO 412.982
maceutisa Schering S. A.
NO 413.219 - Charles Finocchiaro.
NO 413.224 - Esteban Princa.

•

N9 413.233 - Cia, Agro Induz.
triai igarassu.
N9 413.283 - Ind. de Confeitos
Bembom Ltda.
N91 413.513 - Escorai Locachra de
Equipamentos e Máquinas Ltda.
NO 413.787 - Ind. de Pisos e Ra.
vestimentas Ltda.
NO 413.826 - Café Dubon Ind.
e Comércio Line.

N9 415.963 - Otavio Zacarias ek
N9 415.667
. - Serodo & eeredio.
N9 415.912 -• Joaquim A. Cunh%
N9 416.105 - Editora -e DielaibUI
dora Ave Ltda.
N9 416.122 - Torrefação Café Reg
Limitada.
NO 416.228 - Soc. 00211347Cio Indea%
tela e Navegação Ltda..
No 416.803 - R-et/fica -L‘nova 14.
snitada.
NO 418.477 - Olde-rnar Borres de
Matos,
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
•PESQUISAS

Dia 9 de fevereiro de 1945

Complementem a taxa 'de dePóel'
de aebrdo com a Lei n° 4.305 de 30
novembro de 1964, e o que dispõe
Cócigo da Propriedade industrial e
seus artigos 212 e 221.
NO 370.402 - Elmoloxie Serviço) df
Desinfeção de. Telefcme.s Ltda,
NO 414.126 - José PessutO.
No 414.178 . - M. Girão.
N9 399.231 - N. P. Copidis.
N9 414.228 - Tetsuo Minasahlina .N9 399.591 - 399.396 - 399.be8
e "numa Takeara.
Mercadobagia Propaganda
N9 414.377 - Souto .Martins & Cos- Mereap
ciedade Anónima.
ta Ltda.
N9 400.744 - Indústrias Reuniclae
José
Stelanini
S.
A.
N9' 414.394 -- Cerealista Atlas U.
ninada.
N9 414.434 - Bar e Lanches NeCO NO 401.030 - Inducendor 41,A.
Ind. e Comércio.
Limitada. -N9 414.802 - Minas Empreendi. N9 402.246 •- Plásticos ZaStammu
mentos Técnicos e Assistência S.A. te Lt,alt.
NO 414.809 Inatituto Brasileiro N9 408.714 - Cia. Geral de Bra,
si) Cosibra.
de Ação Democrática.
NO 414.937 - • Sotec Soc. Técnica Ne 410.933 - sirel Serviços de Lã
de Fingenheria e Construções Ltda. prensa Representações e Editora
No 414.953 - Virgilio Pisei!.
N9 415.402 - Casa Suisse c!e Mies. mitada.N9 415.267
Wyzon Farmacéuti..
¡brios Textil Lt da.
ca Ltda.
No 413.484 - Soc. Eletrônica Bra. No 415.914 - Wyzaa 'Farrnacêntie
sileira Ltda.
ta Ltda.
N9 415.498 - Soc. Eletrônica EraN 9 420.763 - Polenghl S.A. Ind,
sileira Mela.
N9 415.498 - Paul Empreendimen. Brasileira de Prod. Ahrneritic'ete.
N9 421.685 - I°•ahn Beach Co.
toe e Arbeilnistração S.A.
No 410.584 - Dr. Januário Napoli- N9 422.752 - Sotivr 41e Cabe Frio
'Turismo -S.A.
tano.
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IV 456.326 - Labs. Glinarits /Ade;
Joseph Banoroft
N9 424.811
No 456.381 - 24tabel Produtos
Dans 00.
N9 431.314 - Dr. Agnello Alva; Alimentícios S.A.
•
. 1V 468.414 - #interlite Metais Sin.
N 9 432.091 - 432.097 . - Produto, terizaos 3.A. Ind. e Oomérolo.
486.488
1V 466.400 - 4556.461.
Roche Químiooa S.A.
N9 432.101 - cia. Rene.scenoa In. Ahmetev Yik..4tr4atte.
dustrial.
. W 496.396 -- Bele Gtaxdoso
N? 433.255 - Cia. Cestarl as de talho S.A.
Óleos Vegetais.
Pébeltia At
N9 466. 782 - 466.768
N ? 438.547 - Ednondo Andrei.
Maasstwo e Domes Lutara Ltda.
N9 441.500 - Ind. de Auto Peçaa 149 457.072 - 'Nanicos Induataiala
Lusaria Ltda.
Coustultores Técoloos Ltda.
•
N9 441.958 - Carlos Weigand 1
Companhia.
•
13XPEDISNTX
QA
'SEÇÃO
Dg
• Zeppe.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
• 149 4'70.904 - Farmácila, Vila Iaa
Limitada.
ean4eréncia e Akar ação de Nome de
1V 470.927 - Zscater Escavaçõea
,
7We( de Proeasac1/4
• Terraplanagem Ltda.
10 471.469 - Zampleri Campos
Dia 9 ele fevereiro de 1965
Ota. Ltda.
W9 471.918 - Glanto Adm. e Par.
LeÁi Sociedade Anotaitna Produtos
ticipações E. A.
149 471.919 - Santa Cecília Agro Quiaticos e Farmacêuticos - .(.Pesie
Industrial S. A.
para ser anotada 1144 marcas:
1V 472.040 •- Comp. Renascença
•
Derrota Valeu - Número 169:904.
Industrial.
.Núracro.170.04(1,.
Orreaplen
NI 472.270 - Solos Serviços Bra.s11
Begua,n - Número 170.303.
Norte S.A.
Lati - Numero 170.833.
• No 475.123 - S. Souza &.Silva.
Transporte'e Comércio Ltda.
• Betainiciaa - Neunero 171.919.
1V 476.800 - Viação Va.ni Ltda.
Rinval - Número 175.306.
1V 476.801 - Soc. Depótsito de
Número 175.819. -Dabil
Tecidos Ltda.
Lafidropin - Número 177,188.
X" 477.163 - Lab. Bordesina Ltda, •Lafidropea - Número 177.189.
1V 477.197 - 477.198 - Recapagem
Número 177.190.
Laficlispen
J. K. 'de Pneus Ltda.
Gedispen - Número 177.191.
1,19 471.263 - Auto Viação São
Beguicon - Número 183.472.
Luiz Ltda.
Bituelve --a. Número 184.937.
1V 477.334 - Nenlcucci & Cia.
Betamicetin '-•Número 186,382.
rnitada.
Benzodamin -"Número 189.538.
1V 454.427 - Editeira e Diatribuido•
Número 189.566.
Laficilin
ra Ambiente S. A.
Número 189.614.
1V 454.458 - Cia. Siderúrgica Bel. Acidana
go Mineira.
Laimocillna - Número 192.397.
N9 454.584 - f"armiatra do Brasil
Número 192.398. Pluridictna
E. A. Produtos Quinimics8 rama. Testodiol Lafi
Número 205.942.
duticos e Biológicos.
Número 218.694. •
Tuelvison
1 9 484.616 - Ferreira Gonçalvea • Cortossal - Número 221.162.
S.A. Com. e Imp. de Ferramentas'. • Precinicort - Número 222.100.
N9 454.792 - J. Aurélio Gomea.
Aspicort - Número 222.401.
IV 454.918 - Lloyd Bandeirante VIfiftin - Número 222-.402,
Limitada.
Virormon - Número 222.915.
Benzopiradamina - Número 254.388,
N' 455.033 - Irgam Indústria
Benzopirazol - Número 254.589.
Comércio de Metais Ltda.
N9 455.064 - Jean Ann.et Jutee Cromovit - Número 255.582..
Roche..
Disteoxin - Número 487.722. - 1V 455.073 - 455.074 - União Fa.
Valei - Número 487.724.
bit Exportadora S.A. .U.F.Z.
Bronca.smin - Número 260.
Hydrocalbin - Número 260.369.. .
1V 455.089 - Ricardo Fernanda*
Ribeiro.
Endrotripsin - Número 360.652.
N° 455.094 - American Home Pra- Resone - Número 261.695.
ducks Corp.
N'' 376.259 - Brasanibin,
• 149 455.215 - Mopasa Soc. Pau..
Cetnesone - Número 264.022.
lista c'e Montagens Industriais Ltda.
Cloranna - Número 264.056,
149 455.299 - Josef Benz.
Lisdiuran - Número 264.057.
149 455.362 - Nyegaard & Co. A.S.
°suma - Número 264.058.
N9 455.356 - Imperial Chetnical
Industrias Limited.
A G R - Número ._ 264.893 As
alterações de nome - Anotem-se ai
N' 455.376 - Sinterlite Metais Sua- alterações de nome.
terizados S.A. Ind. e Comércio.
Laft Sociedade Andaime Produtosi
1V 455.388 - Transportadora Pd.
ma Ltda.
.QuImicos e Farmacêuticos .Pede
1V 455.393 - A. J. Renner E. A. paras ser anotada . nas mamam
Ind. do Vestuário.
N 1 455.486 - Magyar & Oliveira.
Eutripsina •-- Número ,266.496.
1V 455.504 - Gottfried Kurd Rie. Trefosteina Número 266.49/,
1V 455.547 - A. T. S. Faria.
Trefoblastina - Número 267.57'1.
1V 455.548 - ata:1mM Cinemato. •Dienpax
Número 176.989.
gráfica Ltda.
Laimopen --a Número 192.399.
N° 455.729 - 455.730 - Mesbla
• Sepatuele - Número 192.411. SociedaCe Anônima.
Lafituelve - Número 192.413.
1V 455.740 - 455.741 - Meohaniaa
Hepatuelve - Número 194.558.
tirania Ltda.
Rivalan - Número 196.987. •
4,857 - Union Chianique
• Gargo Valan - Número 198.801.
Belge.
N' 455.874 -1- Ind. Brasileira de Ormosplen - Número 199.301.
Retardofen - Número 200.119.
Instrumentos Musicais Weril Ltda.
N° 455.958 - Organização Rubro Dedtpen - Número 200.120.
Geretuelve - Número 205.325..
de Ci'..: Irança, Ltcia.
N s - ".046 - Heloisio da Chagais
D. C. A. Lah - Número 205.743.
Noronha.
Lafit - Número 206.275.
N
.,060 - Armour And Co.
Eupen - Número 208.859..
-' •i6.143
Arrio KIM 81 CIa. Bituelvoral - Número 218.690.
Limitada
Orotuelve - Número 218.692,
•

.Tuelvatuin - Número 218.693
Euderprin - Número 223.533.
Tereein - Número .223.750.
Rebalsin - Número 223.751.
Retnepron - Número 225.430,
Trielain - NúmerO 225.431.
Ataraxia - Número 227.854.
• rifapen - Número 228.223.,
Deterlaxin.- Número 228 .24.
tafirolo - Número 230.420.
Ceinox - Número 234.207.
Pirisone - Número 234.208. Q. Lato* - Número 234.833,
C. Luc»; - Número 234.831.
Algison - Número 234.249.
Laki Revista Internacional de Mediania - Número 238.487.
Pirobenzol - Número 238.901.
Cafmicin - Número 239.53.
Clorandrai - Número 239.554.
Número 239.565.Hidroxamin
' Cloranseco - Número 240.270..
Vagosin - Número 245.164.
Bemitoson - Número 246.930.
-Número 248.443.
Ripron
Sulfapen - Número 248.776.
Tripen - Número 251.255.
Anibin - Número 267.588.
• Deapatin - - Número 267.589,
•Exapatin - Número 267.590;
Salisone - Número 267.928.
Mitocon - Número 269.571.
Tuelve - Número 269.576 .'
Virormolo - Número 272.149,
Ataresin - NúMero 272./00 - as
alterações de nome) Anotem-se as
alterações de nome.
Lafi Sociedade Anónima Produtos
Quimicos e ; Farmacêuticos (Pode
para ser anotada nas marcas:
Tessar - Número 272.201.
Caftrybsin.
Lafari - Número 273.890.
Prumo - Número 273.891.
Triaptin
Número 273.892.
Tripepsin - Número 273.893,
Akpi Soda - Número 278.255.
• Asqui Soda - Número 278.256.
Pepzym - Número 278.433.
Bevalan - Número 278.480. _
Benzilio - Número 281.645.
Otval - Número 281.646.
Prunolaxin - Número 281.647. Atrazen - Número 282.477.
Oftoval - Número 286.871.
Prunolax. - Número 286.872,.
.Metilsone - Número 281.211._
Metisone - Número 287.212.
Gliaema - Número 287.220.
Prunisatin - Número 287.574.•
•Dexsone
Número 288,001.
.Uma Homenagem Lafi - N u 292.108.
Propan - Número 292.390.
Quino Soda.- Número 292.717.
Aminoluznin - Número 296.701. .
-Variotin - Número 302.580.
Nátnerci 303.685,
Glisolumin
Succinil Metionifia - N° 304.7543.
Número 304.791.
Mitobiotin
OxIantran - Número 304.792.
Angiscan - Número 304.812.
Iscoran - Número 304.813.
Liscorial d- Número 304.814. •
Liscordin - Número 304.815.
Liscardion - Número 304.816.
Isguemion - Número 304.922.
Tovimin • - Número 305.381 - as
terações de nome) -- Anotem-se as
al
alterações de nome.
The Marley .0O 3 - - (Transfèrência
para o seu nome da marca Marley Número 168.324) - Anote-se a transferência.
• Ernhart Corp - (Pepe para ser anotada na marca Russwin Número
211.099. e Corbin - Nütnero,217.344
as alterações de nome) - Anatem-se as
alterações de nome. Quanto ao pedido ,de mudança 'apostile-se a 'mudança
de endereço para Blooinfield Estado de
Connecticut

Cervejaria Serrarnalte Limitada
(Pede para ser anotas nas marcas Ser.
raznalte número 226.010 -- Serraznalte
Serrainalte número
número 226.011
226.012 - Serramalte número 226.013
Serrarnalte número 226.011 - Serra.
malte número 226.015 - Serramalte na.
,mere 226.016 - Serramalte número
226.017 - Biruta número 241.342 as
alterações de nome) - Anotem-se as
alterações de nome.
Embrart Corp - (Pede para ser anotecla na marca Stevens número 263450
e alteração de nome) - Anote-se a a1.
teração de nome e apostile-se a mudança de endereço para Bloonifteld Estado
de Connecticut,
Moto Mec Indústria Brasileira de Ma.
nutenção Limitada - (Transferência
para o S8U nome da marca Halley número 167.528) - Anote-se a transfe.
A Modelar Sociedade Anónima Co.
rência'
mércio e Importação - (Pede- para ser
anotada na marco A Modelar número
288.338 a alteração de nome) - Ano.
te-se a alteração de nome.
Indúatria • Química e Farmacêutica
Schering S. A. (transferência para o .
seu nome da marca Eutral n.° 302.279),
- Anote-se a transferência,
AV'M Auto; Equipamentos S. A.
(pede.para ser anotada na marca AVM
n." 302.762 a alteração de nome)
Anote-se a alteração de nome. '
Metalúrgica Oriente S. A. (pede
para ser anotada na marca Primor ml.
mero '303.962 a alteração de nome) Anote-st a alteração de nome.
Johnson Johnson do Brasil Produtos
Cirúrgicos Ltda. (pede para ser anotada na marca Messe n.° 307.098 a
alteração de nome) - Anote-se a ai.
teração.-de nome da licenciada.
Sociedade de Expansão Farmacêutica
Ltda. (transferência para o seu nome
da marca Nekrohepat n.° 203.057) Anote-se a transferência.
Casa Sano S.. A. Indiletria e Co.
mércio (pede para ser anotada na marca
Thennotex n.° 303.648 a alteração de
nome) - Anote-se a alteração de
nome.
Apesa Equipamentos Elétrieos S.A.
(pede pare ser anotada na marca
Apesa n.9 305.504 a alteração de nome),
- Anote-se a alteração de nome.
Nur Arzneimittel Gesellschaft Mit
Beschraenkter Haftung (pede para ser
anotada nas marcas Sulmafher têrmo
393.917 - Bilifher têm ° '393.918 Pectofher tétano 393.919 as alterações
de nome) - Anotem-se as alterações.
Grey Eletricidade S. A. Itichistria
e Comércio (pede para ser anotada na
marca Friend, termo 459.668 a alie.
ração de nome) - Anoteate a altea
ração,
Olia Mathieson Chentical Corp (pede
para ser anotada nas marcas Squlbb
ia." 172.171 - Raudixin n." 172.688
- Micostatin n. o 182.338 - Florinefe
n.° 191.310 - Squibb It.° 209.389 Clotiamina n.° 210.969 - Squibb Uni.
formidade Pureza Confiança Eficácia
a.° 222.625 - Vet Sana n.° 226.138
- Plestibase n.° 232.631 Despe.
cilina n.° 246.731 - Tolaerol número
246.732 - Rubramina 11. 0 247.802 Teragran n.° 248.547 - Dicristicina
n.° 252.739 - Fidnifx ti.° 257.833 Omcilon n. 9 261.689 - Siqimil número
263.857 - Talcin n.° 267.332 ,Agrovet n.° 272.552 - Rubraton tulmrro 279.041 - Pendistrin nP 281.010
- Rubrafer n.o 287.047 .- Graneodia
n.° 289.819 - Fentid a.° '305.752 Nydrazid n. 9 305:783 as nIterações de
nome) - Anotem-se as alterações do
110(11.?..
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EXIGÉNCIAS•
Henke' ô Cie G.M.B. (Satoit marca internacional Oxygenpl radperca 38.339 - proc. 3.718-55) Satisfaça exigência.
• Lab São Luiz Ltda. (junto a marca
g.° 172.998) - Satisfaça exigênaia.
Rieal Industrial e Comercial Farm.
tkutica Ltda. (junto a marca número
174.441) - Satisfaça exigência.
Eltex S. A. (junto a -marca
'mero 304.381) - Apresente clichê.
Kalle ,6 Co Aktiengesellschaft (junto
ta marca n.° 230.640) - Satisfaça exigência.
Divina/ Distribuidora de Vidros National Ltda. (junto a mares *amaro
175.332) - Satisfaça exigência.
i Fundição Bonsucesso Ltda. (junto a
marca n.° 227.I18) - Satisfaça exigência.
Rical Industrial e Comarcial Farmaçêutica. Ltda. (junto a marca número
261.852) - Satisfaça exigénçia.
Isahias Raw (junto a marca mimar°
267.098) - Satisfaça exigência.
Isahias Raw (junto a marca namoro
278.804) - Satisfaça exigêna.:e.
Laboratório Vegethom -Ltda. (junto
a marca n.o 279.464) - Satisfaça exigência,
N.° 373.703 - Bernoreira Cia. .NaCional de Utilidades - Satisfaça exigência.
Mendes S. A. Comercio de Ferros.
`, (junto ao tênno 386.657) --- Satisfaça
exigência.
General Novilar S. A. Comércio Inddstria e Importação (junto ao Urino
433.899) - Satisfaça exigência.
Kodak Brasileira C.ontércio e Indústria Ltda. (junto aos termos 434.694
448.245 - .448.246) - Satisfaça
exigência.
Indústrias alimicas Acsa Lide.
;(jtuato ao termo 478.133) - Satisfaça
exigência.
Indústria e Comércio ele Bebidas
Lunik Ltda. (junto ao térmo 478.180)
n- Satisfaça exigência..
Comércio e Indústria de Bebidas &afica Ltda. (junto ao têrmo 478.18e!
- Satisfaça exigência.
DIVERSOS
Tecidos MM Ltda. (junto a marca
na 160.176) - Arquive-se o pedido
de transferência por falta de cumprimento da exigencia.
Ga1din.0 Gonzaga Rezende e Zeferino
Carlos de Alvarenga (junto ao termo
415.689) - Arquivem-se os pedidos
de transferência por falta de cumprimento da exigência.
Laboratório ima Lt0a. (junto a
marca n.° 218.691) - Nada há que
deferir em.
Lafi S. A. Produtos Quitnieoa e
Farmacêuticos (junto a marca número
257:250) - Nada he que deferie.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXAME FORMAL DE MARCAS
Eaiganefas
Dia 9 de fevereiro de 1965
Complementem a taxa de depaieito
de acordo com a M na 4.605 de 30
de novembro de 1964, e o que dispõe
o Código da propriedade industrial
cai seus artigos 212 e 221.
X. 230.273 - /ndastria de P460148
Schvartzmarua S.A,
N. 307.464 - Juchen & Cia. Li•
i
mitada.
N. 370.152 - Calçados Tersa Sociedade Anónima.

MARIO OFICIAL (Seção III)
N. 370.532 - João Neraclio Duarte.
k. 2,8.800 - Caneta Tinteiro Uni.
venial Ltda.
N. 3437.333 - ~beato Machão
8: Companhia.
af. 387.924 - Richardson laarrell
X. 306.779 - A Bonita Rebela:a
And Co Iamited.
N. 309.372 - Levar Brothers Port
Sunlightk Lianited.
N. 382.801 - Cia. Ja1319n108 de
Bebidas.
N. 392.580 - 393.581 Polenghl
S.A. - ind. Brasileira de Produtos
Alimenticias,
N. 395-171 - Fernando Alte-rio
& Cia. Ltda.
N. 396.021 - instituto Adven t'ieta
de Ensino.
X. 396.022 - Instituto Adventista
de Ensino.
N._ 396.040 - 396.044 - 396.046
- 395.047 - 396.048 - 396.049, 396.050. - 306.051 - 396.068 Instituto Adventista de Ensino.
N. 396.4396 - Montecatini Societa,
Gelnerale Per L'industria Mineraria e
Chimica.
N. 397.047 - Castanho &
S.A. - Com. e ind.
N. 400.557 - Jose V icente Filho
N. 401.311 - -Barvorth Steel
Works do Brasil Metalurgica Sociedade Anónima.
N. 402.576 - The Monotype Corp
iárnited.
N. 447.954 - France Bel Soc. Manufatureira e Distribuidora de Produtos de Beleza Ltda.
N. 448.152 - Supeco Ind. de Perfumes e Comesticos Ltda.
N. 449.287 - Editora Latino Americana de Musica Elam Ltda.
N. 449.367 - Ibesa Ind. Brasileira de Alimentos S.A.
N. 449.978 - Laboratórios Bruencali S.A.
N. 450.263 - Klabin Irmilos &
Companhia.
N. 150.531 -",Valter de Campos.
N. 450.619 - Lenze Lichttechnisohe Spezialfabrik.
N. 450.631 - Ludlow Typograph.
N. 450.688 - Estofamentos Beding
Limitada.
N. 450.778 - Jota) 'da Matta Ferreira 8: Cia.,
N. 451.066- Cia. Lopes S.A. Industriai de Fumos,
N. 451.457 - Auto Madri Representações Ltda.
N. 451.800 - 451,802 - Ind. Metalurgica Porjaço S.A.
N. 451.929 -• Importadora limailia Ltda.
N. 452.122 - Veralux Ind.
(omércio Ltda.
N. 452.150 - Brasvolt ind. de
Ferragens Ltda.
N. 452.628 - -Bozzano S.A. Comerciai Ind. e Importadora.
N. 452.081 ---• Esmerilar ragenharia Comércio e Indústria Ltda.
N. 463.070 - Dial Distribuidora
,-"
de Alimentos Ltda.
N. 453.011 - Dial Distribuidora
de Alimentos Ltda.
N. 453.128 - Cravo S.A. importação Comércio e Participaçõffl.
N. 453.191 -- abati Brasil Limited.
.X 463.250 - Comércio e Indústria
Sula,mar Ltda.
N. 483.254 - Comércio e indústria Sulamar Ltda.
N. 453.396 - Cornarei° e Representações Alvorada Ltda.
N. 453.428 - Indústria de Maquinas Tu-tais Ribeiro S.A.
N. 453.515 - Hotel Monções Limitada.
• N. 453.605 - Mead 3ohnsen 8.1 Co.
.X. 453_692 - Indústria e Comér,
cio 1VEeta1urgica Atlas S,A.
N. 453.160 - R.uggiero Controles
Limktada.
•

•X. 441.1110 - Panificadora Péo
lAda.
N. *3.824- 458.825 - The Up)on
X..463.836 - 4CL848 - Imperia1
Chernical Industries Linilted.
N. 446.930 - 4130.148 - Cloyana
S. A. - Indústria Brasileira cie atavias Mastigas.
N. 453.975 - Mecamolde afec6a:11e* e Plásticos em Geral Ltda.
N. 453.995 - Crucible Steel Co.
Of. America.
N. 464.004 - TeonogeraI S.A.
Comércio e Indústria.
N. 454.060 - Social Sociedade de
Comércio Indústria e Engenharia Limitada.
X. 454.132 - Artefatos Olararaar
Limitada.
N. 454.133 --, Fábrica de Flamulas Cacique Ltda.
N. 454.146 - Camave Marcenaria
e Carpintaria Ltda.
N. 454.206 - Mareello de Sane
Gaivão.
N. 464.208 -- Itanekwoolbras
Industria de Isolantes Termo
ACUStiC08.

N. 454.259 - 464.256 - Indústria
de Moldes Mecânica e Estamparia
.
Cometa Ltda.
N. 454.335 - 464.336 - Mecânica
Uranla Ltda.
N. 454.383 - Confecções , Anta Sociedade Anônima.
N. 454.499 - Pro Arte Sociedade
de Artes Letras e Ciências.
N. 454.575 - 454.576 - 454.577
- 454.578 - 454.581 - 454.583 Farmiatra do Brasil S.A. - Produtos Químicos Farmacêuticos e Biológcos.
N. 457.002 - Antonio Moacir Vasconcelos.
N. 457.108 - Arlette laionoserwski,
' N. 437.235 - Companhia Industrial Delfos S. A.
N. 457.416 - Indústria Brasileira
de Artefatos de Ferro S.A. IBAF.
N. 457.599 - Neusa de Sousa Pi•
mental.
N. 457.602 - Antonio Carneiro
Leite.
1. 457.612 - TriVellato S. A . Engenharia Indústria e Comércio.
N. 457.729 - Lab. Prado S.A.
N. 458.080 - Cresa S.A. Crédito
Financiamento e Investimentos. Ed Van Dobben.
N. 458.450
N.458.528 - Escritório Técnico
Remoa de Azevedo Engenharia Araultetusa Conatruções Severo e Villares do Rio de Janeiro S.A.
EXPEDIENTE DO SETOR DE
RECEPÇÃO. INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇA0
Rio, 9 de fevereiro êle 1965
Exigiancia:
Termo n° 121.070 - trinco MAUSberger - Mantenho a exigência.
Diversos:
Otto Welter - No pedido de apostila 'na paténte de n.° 69.870 (privilég'o de idaNnção) - Faça ae apostila.

•
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ReMléestChas de porraos earacterixticos
O termo n.° 122.989 - Privilégio
de invenção para "Processo de patadazia corantes de dispersão" - De Sandoz S.A. - Pontos publicadas em 10
de dezembro de 1964 e retificado em
17 de dezembro de 1964 e '8 de fevereiro de 1965, fica retificado nova-.
mente a parte final. do 1. 0 pontos:,
um calo oramát.co mono ou bi nuclear
githt tkui pelo menos um grupo haloge-

.:evereire de 19f35 •

no .alcoilo de baixo peso raolcen'ar ç
pelo fato que os renitente* produtor
reacionais no caso de conterem yesioa
de compostos orgãnieos Gora subad.
~tas formadores de ~ame DIN*
transformados mediante fiffif40 adequada era corantes insolúveis etc t'igna escolhendo-se os componentes de modo
que os produtos finais 'fiquarn
de grupos carboxincos e sulforacos.
O termo n.° 152.292 - Modélo industrial para "alba attistke pema' embalagens de decoração" - De Indústria de Papéis de Arte )o.sé Tsaherkassy S.A. - Pontos publicadas era
27 de janeiro de 1965 e retificado em
8 de fevereiro de 1965.
O termo n.° 152..511 Modé o industrial para "Novo modelo cic aamel
para rádios em geral" - De Alia
S.A. Radio e 'Televisão ladústr:a e
Comércio - Pontos publicados em 2?
de janeiro de 1965 e retificado em 8
de fevereiro de 1965 fica rei:lir:leo O.
final do 1.° ponto: ... tudo substan-'
cialmente como descrito e Ilustrado nos
.elesenhos anexos.
O termo n...° 152.257 - Moclalo industrial para "Nova apresentação de
Janela pré montada" - De Esquadrias
MetálIcas Ferraretto Lido. - Pontos
publicados em 27 de janeiro de 1965
e reeficado em 8 de fevereiro de 1965.
Ficam os pontos caracterlsticos abaixo mencionados -republicados por terem
saído com incorreções no Bolet:
28 de janeiro de 1965:
O termo n°-124.943 - Prixilégio
de invenção para "Aperfeiçoamvnos
iram:luzidos em aparelhos terap.:lit:cos
de ondas magnéticas" - De Ken Sakuma - Estabelecido era 5. Paulo.
O termo a.° 127.342 - , Privilégio
de invençõo para Ilidrolisador estático vertical simplificado e de. mancle
rendimento" - De Agrlfurane Societé
Anpnyme - Fica ae-ificado a priori.dada depositada na Repartição de
Patentes de Paris em 20 de Setembro
de 1960 sob n.° 19.010.
''
O tèrmo n.° 128.018 - Privaaolo
de invenção para - Fecso de corrc r co•
harta° de processo e dispositivo para
a sua manufatura" - De Ernst Ryser
e Bertrand Voumard - Depositado
em 29 de março de 1961.
O iam° n.° 128 296 Privilégio
de invenção para "Tijolo pernada
para estruturas de suporte com armadura- ligeira" - De Albert Machbaw
- Fica retificado no interior do 1°
andei:ciente de betão ea..
racterizado etc. ...:
O târmo n.° 129.289 -' Modelo
de utilidade para "Desuinifteador de
ar" - De Karoly Karvaly Estabelecido no Rio cie Janeiro e depositado cm 19 de maio de 1961.
O têrmo n.° 137.348 - Privilégio . •
de invenção para "Processo para se.
paração de uma mistura por meio de
um solvente seletivo"
De Shell
ternationale Research Mantschappii No
V. - Depositado na Repartição de
Patentes da Ho/anda em 23 de Março
de /°61 e 27 de março de 1961, tob
as.' -262.762 e 226,831; respectiva
merca .
O tèrmo n..° 141.410 - Mx1élo
industrial ,para "Na y° tipo de telha
estética prdpria paai arremate de caixa
de vento sinalizado dos te7badn, curai.
eiras e latera's" - _De Ma aaa;11 ano
Scholze - Enta1e- a cado em -• Catarina, 'depositado em 3 de maio
de 1962.
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• -,
toteuZimb n,° 146.2e2 - Modelo
pare "sovo tipo de peça
flulée Ilitvie,rão adaptável a más
:doa . de moer carne" - De CristoMareiem, para um total de 2

ara
L

Pontos.

O termo n.° 103.34 - Privilegio
de invençáo para "Preparação de tri
';I.
. uor metoxi e tr1 fluor metil mercapto.notiazinas subetituídas" - De Smith
lese t's French. Laboratories.
•
O' termo n.° 105.769 - Privilégio
de invenção para "Processo para a
separação de aldeidos polienicos" . e P. Hoffmann La Roche es Cie.
• Melete Anonyme - Depositado . em 9
de outubro de 1958 e''18 de outubro
4e 1957 sob n.° 51.734 na Repartiçeo
de Patentes da Suíça, e em 26" de
agõsto de 1956 sob n.° 27.590,58 na
rkeparttpão de Patentes da Inglaterra.
- Para um total de 5 pontos.
O termo n.° 110.835 - Privilégio
de invenção para "Um processo para
a produção de fios fitas, películas e
•
produtos semelhantes artificiais a partir de discos" - De Algetnene KunstAde N. V. - Pica retificado no ins
terior do 1. 0 opino: ... zero e cinco,
X -e Y é um número inteiro, etc.-...
O termo n.° 113.309 - Privilégio
de invenção para "Processo para a
preparação de um novo complexo químico de 5 nitro 2 furaldeiro" - De
The NorwiGh Pharmacal Co --: Depositado em 16 de setembro de 1959:
O termo. n.° 121.194 - Privilégio
de invenção para "Aperfeiçoamentos
em ou referentes a apreensores para
segurarem uma pluralidade de fios desempenados numa" fileira e em posições
direitas por exemplo - fios de alimen•
moer: de corrente para diodos de cristal" - De N. V. Philips Gloeilampenfebecken.
O teánO n.° 123.339 - Modelo de
Utilidade peça "Nova disposiçáo coastrueva em embalagens plástica" De Eto pro Depositado em 22 de
joie° de 1960, fica retificado o início
do 1° ponto: --Nova disposição construtiva em embalagens plástica, consumida por caixa quadrangular confeccionada , de material plástico tranapa•
rente, colorido ou não, ele. ...

-- :

Retilicaçdes
.•
Ficam os pontos característicos abaixo mencionados republicados por terem saído •com incorreções no dia 2
de fevereiro de 1965:
O termo n.° 112.137, -- Modelo
'de utilidade para "Lista de endereços
adaptável ao aparelho telefônico" --De Ameropa Indústrias Plásticas Li.
znitada .
O teieno n.° 112.229 - Privilégio
de invenção para "Aparelho para facilitar os trabalhos de parto" - De
•Óckert Stephanue Heynes - Estabelecido na Africa do Sul e depositado'
em 31 de Julho de 1959 para um total
de 18 pontos.
O termo n.° 126.772 - Privilégio
de invenção para "Elemento encapsulado desmontável e processo de sua
fabricação" - De The National Cash
Register Co - Retifico o final do 1..°
ponto: ... embutido em um material
de investimento rígido tendo tais Me• rentes propriedades de solubilidade com
respeito aquelas do dito material envolvente que os componentes podem
ser expostos para a finalidade de manutenção e reparo sem dano aos mele
atoe dissolvendo-se o dito material de
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:
itomettatento regida em um solvente ao
qual o • drea material envolvente 4
Impermeável e por ainda remover O
dito meterei' envolvente do mesmo.
O termo a.° 12f.123 - Privilégio
de iaventsito para "Processo de ré-alquilação de compostas magnésio alquiiinos - De De. Karl - Ziegler - Es,
tabelecrido na Aletnansa e Na redecedo o final do 1.0 ponto: ... reacional é eventualmente dee imposta nos
ents componentes.
O termo 0. 0 127.306 - Privilégio
de invençáop ara "Processo de produkir um artigo abrasivo" - De The
Osborn Manueseettrism • Ge.
O termo n.° 127.30e - Privilegio
de invenção para "Depósito de tinia"
- De Koppers Co Inc - Retifico o
final do 1. 0 ponto: ... arranjos inflatores são Inflados para espaçar a horda
da lâmina do rõlo e distencia do plane
desejada ao longo do comprimento do
O termo n.° 127.395 - Privilégio
de Invenção para "Bocal suga tubo de
instrumento seletor" - De Camco Incorporated - Retifico o início do 1.°
ponto: Bocal para tubo e instdumento
seletor incluirei° uma ferratireata' pro•
jetada para receber um sinal ao passar por uma série de estações uns que
um pt5ço. cede mstaçao incluindo uns
jelgo de disposieivoe seteliladores, carneterizadu, eW
O termo n.° 127.417 - Privilégio
de . invençáo para "Porta ferramentas
de mudança rápida" - De Beaver
Tool and Engineering Corp.
O termo n.° 127.513--1- Privilégio
de invenção para "Processo e disposie
tivo para embalar mecanicamente objetos em particular grupos de objetos
de qualquer' natureza" - De Otto
Hensel Junior GMBH - Estabelecido'
na República Federal Alemã.
O têrmo n.° 127.515 - Privilégio
de invenção para "Procgsso e diapositivo para empacotar folhados e produtos de pastelaria semelhantes-- De
Otto Hensel Jurtior GMBH.
O termo n.° 127.707 - Privilégio
de invenção para "Aperfeiçoamentos
levados a prearação de derivados da
regnana 9alfa halogeno 16alfa metilados" -.De Roussel Uclaf - Depositado em 16 de março de 1961 e esta.:
belecido na França.
Privilégio
O tèrMo a.° 127.968
de invenção para "Processo para beneficiar isotopos gravitacionais e dispositivos que os emprega" - De Whitehall Read Inc - Depositado aos
EE.UU.,da Anteriers.
O termo n.° 120.800 - Privilégio
de invenção para "Peneira .de estrado"
c- De Hewitt Robins International S.A
O termo n.° 128.988 - Modelo
Industrial para "Nova lornia ou configuração de aparelho refrigerador para
refrescos" - De Santa Maria Gorete
Industrial Ltda. - Depositado em 5
de inalo de 1961. .
O termo a.° 129. .714 Privilégio
de invenção para "Arados com painéis
defletores" - De C. Vau der Lely
N. V. - Estabelecido na Holanda.
O termo n.° 129.776 - Privilégio
de invenção para "Aperfeiçoamentos
em' ou relativos a -processo e aparelho
para preparar produtos alimentares" De International Basic Economy Corp
- Depositado em 6 de junho de 1961.
O termo n.° 129.852 - Privilégio
de invenção para "Processo e aparelho para mistatte e dieteibeer fluidos"

(Seção 111)
-

-'De Stull Chetnical Ge •-e-. Para uai
total de 34 pontoe.
• O termo n.° 129.868 - Privilégio
de invineão para "Processo para tratar
mesmas de eaeau b - De Guatev Mosimiana.
O termo • a.? .130.10 - Privilégio
de invenção parei "Processo para a
produção de 1, 2, 4 tio dtazoi - De
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
- Estabelecido na República Federal
Alemã - Retifico o inicio do I.° poeto: Processo para a produção d•e I, 2,
4 tio diazois, caracterizado pelo fato
de Meer reagir, ete.. •.•
O termo n.° 151.008 - Modelo
industrial para- "Nates modelo de regulador de voltagem" - De Tranatabil
Ltde. Comércio e Indeseteta.
O term. () n.° 151.346 - Modelo industrial para "Novo modelo de antena
receptora para televisão" - De Felicio Pinto - Depositado em 1. 0 de
agcesto de 1963.
O termo n.° 151.4104 - Modelo
industrial para "Adõrno iluminado e
coei alto falante" - De Cianato Toes
ase Alves - Depositado em 6 de agemto de 1963.
O termo n.° 150.505 Modelo
industrial para "Original coneguração
ene cabide" - De Plásticos Flextene
Limitada.
O- termo n.° 150.669 - Modelo
industrial para "Novo modelo de calçado feminino" - De J. Fruceki.
O termo n.° 150.6'70 - Modela
industrial para "Nova e original cosifiguração ornamental' aplicada a canecas" - De leastikuttg Ind. e Comércio Ltda. -e. Estabelecido em Seo
Paulo.
O tersno a.° 150.671 - Modelo induatri.al para "Novo modelo de caneca" - De Piastkung Indústria e Comércio Ltda. - Estabelecido em São
Paulo.
O termo n.° 150.788 - Modelo
industrial para "Nova e original configuração aplicada a bombas flutuantes" - De Lorenzo Lorenzette.
O termo n.° 150.994 - Desenho
industrial para "Usa de:malho de renda" - De Delfim Comércio e rildtiS.
teia S.A. - Depositado em 23 de
julho de 1963.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

Feveréfro de-196 677
t. I
s
de; ,para fora, de ruja, hese
, projeta-se superiormente o corpo tia caçarola abriside para cima e para
fora com os laterais descrevendo
curva ligeiramente parabólica ate a
horda quando então, se inclina via.
lentamente para dentro configurando
um bisel circular, depois do que a
parede interna desce paralelamente
externa, deixando um espaço ene
tre as duas, terminando ent fundo
distante- do fundo externo, elidi:sua
rendo uma parede espessa; pelo fato
de sôbre o bisel haver um anel mee
tálico substancialmente' baixo que
obliqua violentamente para cima,
depois do que se fecha na base me,
nor em forma de calota esférica: ene
sibilada por botão troncular que configura o pegador da mesma. - Um
total de 2 pontos.
TÊ11510 No 152,660
De 10 de Setembro de 19e3
Colgate-Palmolive Company,- Estados Unidos da America.
Titulo: Novo niodèlo de frasco..
Patente de modelo Industrial.
e
. _

Novo modêto de frasco, de secção,
sebstanclalmente, quadrungular,. ca.
reeterizado pelo fato da reproduzir
ou imitar, nas suas linhas externas
hm carrà-bomba de uma coreoração
de .bombeiros, . apresentando, num'
dos extremos e de um dos lados,
Unia . saliência quadratigulter cni
tronco de pirâmide correspondente &
cabina de comando e na face do tõe
po do outra extremidade um gargalo
cilíndrico com rósea exlerma.
Seguem-se os pontos de 2 até 4.
A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei, a* 7903, da
27 de asto de .1946, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes os Estados Unidos da América, em 11 de
março de 1963, sob o n• e3.913.•
1'eteel0 N s 158.908
De 22 de Outubro de 143
Requerente: São Paulo Alpargatas
S.A. - Sito Paulo.
Titulo: Novo modelo de solado
para calçados - Modelo IndustrIals

TÊ11510 N o 152.816
De 19 de Julho de 1903
Requerente: Fumo Nozaki - São
Paulo.
Titulo: Original Modelo de caçarola elétrica. - Modelo Industrial.

l e "Original modele de caçarola
elétrica", constituida e caracterizada
por uma base circular de onde se
projetam inferiormente três pequenos pés cónicos', de laterais abuala-

1 0 Novo modélo de solado para
calçados caracterizado por uma peça
Inteiriça, alongada formando a sola
e o salto, cuja face em contato cotia
o solo é Pro vida, na sola, de uma
pluralidade de finas nervuras for.
ao salto é provida de nervuras seme.
enquanto que a parte corresponderae
mando linhas cinuosas paralelas.
ihantes em linhae retas panalelas. ••••
Um total de
pontos.
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provido de nervuras finas formando TERMO DE PATENTE N.° 118.323
losangos entrelaçados. — Um total
de 8 pontoe.
De 31 de maná de 1960 • .

ThltMO 11° 188.901
De 99 de •Oatobro de 19811.
Requereu le ! Giu seppe Miebioni

•n••••nn

T1111,110 N o 188.92,2

Estado do Rio.
Título: Novo modélo de tampa
para panelas — Modelo Industrial.

De 98

Outubro de 1988

elodélo industrial "Noto modelo

de embalagem de papelão".
Mario Ursic, estabelecido na cidade de São Paulo.

1° Novo modèlo k'de tampa para laudas, compreendendo uma saliência
central plana, spparada, por um rebaixo circular, de um anel pLaho cir.
ounscrito pela parte irei:ninai da
tampa, caracterizado por ser o anel
plano provido de uma pluralidade ao
estrelas ornamen'ais. — Um total
de 2 pontos.

I° Novo modèlo de embalagem de
papelão, a ser usada para "pizzas",
e similares, caracterizada por compreender essencialmente uma caixa
tronco-cônico e de pequena altura,
feita em peça unica, e tendo a iuperficie de fundo composta por uma
área plana e circular, apenas provida de saliências anelares, concén.
tricas e equidistante., saliências esTPRMO N4 158.906.
das quais a ultima e periférica
prossegue formando a superfície iaDe 22 de Outubro de 1963
teral da caixa, inclinada snave e di•
vergentemente para o alto, e tendo
Requerente: São Paulo Alpargatas a borda livre revirada recurvada
S.A. — São Paulo.
mente para fora; e por sua vez'
Titulo: Novo modelo de solado tampa da embalagem sendo também
para calçados — Modelo Industriai. formada por área plana e circular,
provida de saliências anelares, concêntricas e equidistantes, e das quais
a mais externa prosaegue formancto
um rebaixo anelar • periférico, que
terminará em borda revirada para
cima e para .fora; tudo substancialmente como .descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.
ts

1 9 Novo modelo de solado ) para
ealçados, caracterizado por uma peça
Inteiriça formando a sola e o -salto,
cuja face inferior é provida, na parte
da sola, de uma pluralidade de finas nervuras formando linhas poligonzie de três seções, paralelas,
sendo que as seções een4 a1sads ditas
linhas poligonais diminuem progressivamente do bico para o salto; enquanto que a mesma face inferior,
na parte de salto, é provida de nervuras semelhantes em linhas retas
paralelas. — Um total de 2 pontos.
TERMO N o 153.907

Do 52 (te Outubro de 1008
Requerente: São Paulo Alpargatas
S.A. — São Paulo.
Título: Novo modelo de solado

Para calçados — Modelo Industrial.

•

•):

r 1.1... • inodèllo

de ,solado para
adoe earturterisado por moa peça
telrlea formaméo a sola e , o selara
a tece era emanto com o solo

E:m
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Gasto Group Limited — Inglaterra'.
eProcesso para a recuperação
ele griscrofulvina) — Privilégio de Invenção.
1.°) Um processo para a• recuperação de griseofulv1na de um caldo de
cultura produzido pelo cultivo de um
organismo produtor de griseofulvina, em
um mcio nutriente para éle, caracteritado Por compreender &aquecimento do
dito caldo a uma temperatura de pelo
menos 60.*C, para facilitar a separação
do sólido micelial dele, separação do
sólido de caldo, extração do sólido Dein,
rad° com um solvente miscível com
água, para a griseofulvina e recuperação de griseofulvina do extrato resultante. Seguem-se os pontoa de 2 a 45.
A requerente reivindica de acardo com
a Convenção Internacional e o art. 21
do Decreto-lei ri.° 7.903, de 27 de
agõsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 1.° de
abril de 1959, soS a.' 11.097.
TERMO N. 121.661
De 1 de agersto de 1960
Clessie Lyle Commins — (Estados
Unidos da América).
Tardo: Um sistema de. movimentar e
freiar veículos. — Privilégio de Invenção.
1.°) Um sistema de movimentar e
frear' veiculas da espécie referente a
incorporar um motor de combustão
interna, tendo unia pluralidade de cilindros, cada um com um pistão, dispositivo
de suprimento de' combust I vel, dispositivo
de admissão e dispositivo de escapamento de ar. calacterizado em que um

dispositivo de contrõle auliliar controlado pelo operador é provido para abrir

o dispositivo de escapamento do motor
ou abrir uma válvula de escapamento
TÈRMO N.° 153.932
auxiliar , em cada cilindro quando o
pistão cocrrespondente estiver perto do
De 23 de outubro de 1932
fim de seu curso de compressão, como
exemplificado nas Figuras 1. IA, 1B,
Requerente: Oscar Veiga dos Reis — é2-8,
11-18, 22-24 e 26.. — Seguem-se
São Paulo.
os pontos de ns. 2 a 55.
,)
Titulo: Novo modélo de isque iro em
' • forma de bujão de gás — Modelo
TERMO N.° 121.992
Industrial.
' De 16 de ageisto de 1960
AMP Incorporated — (Estados Unidas da América).
Tardo: Dispositivo para desencapar
o isolamento da extremidade de um fio:
1.°) Ifra dispositivo para desencapar
o-Isolamento da extremidade de um fio
compreendendo um par de facas de cortar isolamento articuladas para fechar,
um par de mandíbulas de segurar fio
normalmente dispostas adjacentes as
facas, meios de fechar as mandíbulas e
meios para encolher as mandíbulas de
modo que ao' fechar as facas o isolamento na extremidade de um fio inserto
• f'_„.jr"k4k."2 1
é cortado no fechamento e refração das
rnandibulas o isolamento cortado •é desencapado da extremidade do fio, caracrizado em que as' mandíbulas (66) forNãvo mode° de Isqueiro em mem parte de um par de alavancas
forma de bujão de gás, caracterizado (64) montadas articuladamente um
pelo fato de o corpo ou a parte predo- cursor (58), meios de norma/mente manminante se apresentar pelo formato de ter as mandíbulas separadas os meios
um bujão de gás em dimensões de minia- de fechamento das mandíbulas (72)
tura, sendo que a narte cilíndrica central sendo montados no curso para engatar
é -provSia de atm frase perlmetral em
as alavancas e Meios (88) para retrair
relevo. Um total de '4 pontoe.
o cursar.
17411964. Assinei e encerrei
Prioridade: P.F.. uu. da América, em
64 laudos -- Alriker Ai pins Xavier — 18-8-1959, n.° 834.488. — Seguem-et
Diretor do S. Documentação.
ce pontoe dessa. 2 a 10.
,

TERMO N.' 124.400

De 23 de nat
' earnbro. de 1960 .
Requerente: lie We/ecene Poundea
tion Limited — Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoado processo Para-fazer uma vacina útil para proteger carneiros e cordeiros contra entero Tm/traia. — Privilégio de, Invenção.
1.°) Uma vacina contendo o -ir:1'61de
beta do Clostridium perfringena. carne,
terizedia,por conter um agente , da ciaase
que inclui os antissépticos mercuriais orgânicos. Total de 11 pontos.
i
A requerente reivindica de acôrdo cone
a Convenção Internacional e o .A.rt.
do Decreto-fel nô 7.903, de ,27 de
agósto de 1945, a prioridade do correspondeate pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 23 de
novembro de 1959, sob a.' 39.743. •
TERMO N.' 124.993
De 15 de dezembro de 1960
Eduardo Casino de
• Requerente:
— São Paulo.
Titulo: Processo de recobrimento cie
metais
plásticos — Privilégio de
Invenção.
1
1. 0 ) Processo de recobramento de
metais por plástico. caracterizado por
compreender inicialmente o tratamento
de aquecimento do objeto metálico, a
uma temperatura superior à temperatura
de imã() do material plástico, após o que
o dito objeto é introduzido no, interior.
de uma câmara, onde é &Melte> é Ano
bombardeie de partículas de material
plástico, ai mentidas em turbulência por
meio de corrente de ar ou equivalente,
o as referidas part •milaz, tornando contato coM a superfície metálica quente,
fundiado-se imediatamente e aderindo
dita superfície. Total de 2 pontoe.
'TERMO N° 13'7.725
de 17 de março de 1961 Requerente — Ciba SoCiété Anony,
me, firma Stage, "-tabelecida sai &ah.

léia, Sulca.
Pontos' .caracterae .; ePe-ocaase aore

a fa' de corantes poliled.oxila,
dose, (privilégio de invenção),
1°) Processo para a fabricação de dp.
rivadoe de corante, caracterizado' pe/0
fato de se fazer reaoir um material po,
liid c:.iladc. (4outr57.14.-4 ria própria ee.
lulose), o man insoiuvel ou cololdak.
mente solavei eia água ou num álcali
aquosa, num meio aquoso e na presen,
ça dum agente fixador de ácido com

um corante orgânica ou produto inter.
corante capaz de reagir com
os grupos hidroxila do material polihim

droxilado, para formar ~ ligação eo,
valente, e, quando fôr usado um produto interaualiário corante, o filamo s se
desejado, após remoção de qualquer produto intermediaere enraiam, p
or cronvera
Sido a.en care ere. ma in eaaeciahoente. mor
copulaçào ou diazotizaçãc e coPu/ação.,
Finalmente, a depOsitante reivindica
de acôrdo com a Convenção Intermaciq•
na] e cie conforpaidade com o anipo 2.1
do Código* da Propriedade Industrial, a

Prioridade do correspondente tzedalo. dar
nos'tatto na Repartição de Patentes da

Suíço,. ma 18 •cle março de IáKi9. arab
o n° 3.066-60. — Um total •ile 9 pontoe.

•

▪
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TERMO N 9 11 9 147.762
De 14 de março de 1961
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rTÉRMO 1n19 128.068

De 3 de bril de 1961.
Requerente: Siemens

Halske • Ak-

11. N. V. PGloeitimpsalabele- tiengesellschaft, firma alemã.
Pontos característicos de: aProcessé
'Iolanda.
ken
Titulo — Aperfeiçoamentos eia ou
relativa', a processo de fix-sau de pequenas peça.; elétrieae, como resistores,
capacitores, sóc. -ies ale válvu las, fios
de ligação e equivalentes, a uma placa
,;em, a dispositivos desfua
tinados a levar a efeito tais processos
e placa- ' -marigem ....revidas de pecas afinadas por tela proas:roa, —
Privilégio de Invenção.
1 9 ) Aperfeiçoamentos em cm relativos a uroces,sos de fixa0o de , .enas peças elétrams, corno resistores. casoquetes de vala- "-, fios de
pacito_
ligação e peças _guia 1 - - .5 a uma placa
de montagem perfurada, sendo ria pontas ou extensbes das peças a serem afixadas inseridas era orifícios, caracarimedos lo fato da a laca de montagem
ser horizontalmente introduzida em um
mecanismo que ,compreeende um mais
braços articulados no sentido horizontal,
sendo cada braço provido de uma cabeça ou cabeçote na extremidade mais
afastada do -3nto de articulação, havendo dL. JaitlYos afixados a esse caber e SâO cai. 'e agarrar uma
peça. cuias ;antas. ou exturcas a_ain
disposta- paralela ente entre si, sendo
o braço eito " para descrever
um arco de circulo situado em um plano vertical para inserir as . -las das
peças em N rifícios ampondentes da
placa de mont riem e ali afixa-MA
mate os amos de 2 4t
A requerente eMadica de aeaerdo com
a Convenção Internacional e o Art. 21
do Decreto-lei, n" 7.903, de 27 de
.agetato de 1945, a prioridade dopai'' ie pedido depositado na .Repar..
Caio de Pote-nas da Holanda, em 24
aian. 1) de 1960. sol ° 249.789.
TÊRMO

N9

128.011

• De 29 de março de 1961
Requerente Gebriider Sulzer Aktiengesellschaft (em francés; Sulzer Société Anonyme), Suíça, industrial, estabelecida em WInterthur, SumaPontos caracteristir.os: aMáquina de
Tecelage a, (privilégio de invenção).
1°), Maquina de tecelagem, provida
com quadros de ',estes, cada um dos
quais possui hastes longitudinais e das
amuaras terminais, perpendiculares as
ditas hastes e ligando as extremidades
destas entre ai, escoras essas em que
os quadros ma° coduzidos por meio de
um dispositivo de guia, caracterizada
pelo fato de que caad escora terminal
consiste em uma barra perfilada, cujo
perfil apresenta, pelo menos do lado
voltado para o dispositivo de coadaeao, uma abertura em forma
U, acontecendo, ainda, que o dispositivo de
condução possui pentes que se introduzem nesta .abertuta.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internadonal e de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial,
a prioridade do correspondente pedido,
-depositada na Repartição de Patentes
da Suiça, ene 31 de março de 1960.
— Um total de 4 pontos.

para fabricar um condensador regenerativo de grande capacidade volumétrica», (privilégio de invençao).
1°) Processo para fabricar um condensador regenerativo de alta capacidade volumétrica, caracterizado pelo
fato de que, sôbre uma falha portadora
apropriada, é aplicada urna primeira camada de verniz, e que está primeira camada de verniz é provida 'com uma delgada armadur'a metálica regenrativa, deixandoase livre uma faixa marginal, sen..
do, sôbre esta armadura, aplicada uma
segunda camada de verniz com a largura da 'primeira camada de verniz, e,
inda, pelo fato de que a falha detrês
camadas, composta de duas camadas de
verniz e de uma de metal, é desprendida tia talha portadora, sendo que, por
meio' de quatro de tais falhas de três
camadas — nnatuamente sobrepostas de
tal maneira que cada vez se' sobreponham camadas de verniz de natureza
idêntica' — é fabricad um condensador,
acontecendo, ainda, que as armaduras
metálicas providas com faixas marginais devidamente dispostas são ligadas
entre si e com os órgãos externos adutoras de corrente elétrica de tal modo
que sempre as primeiras camadas de
verniz se situam no espaço livre de cem.po e que atuem dielètricamente as segundas camadas de verniz.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial,
a prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes da Alemanha, em 22 de abril de
1960, sob' o número S 68.165
VIlic/21g, 13 de maio de 1960 sob os
números S 68.490 VIIIc/21g e S68.491
VIIIc/21g. Una total de 6 pontos.

calar um meio de carbohidrato com
uma raça de um fungo produtor de ácido citrico dito meio de carbohidrato
contendo nutrientes para .dito fungo, o
aperfeiçoamento caracterizado pelo fato
de se adicionar um nutriente de nitrogênio ao meio da carbohldrato fermentador após o desenvolvimento de Jacólios que produzem ácido cítrico.,
- Finalmente, a depositante reivindica.
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial
a prioridade do correspondente perlido
depositado na Repartição de aPtentes
dos Estados Unidos da América do Noite, em 4 de abril de 1960, sob o niimero
19.881. — Um total de 9 pontos.
TERMO N° 121.192
7 de abril de 1961

um dispositivo de primeiro circuito
vidual de entrada que aeophs em séria.
todos os elementos de cada grupo regm
pectivo, num mesmo sentido, a fim dm
produzir em cada elemento, aquela como
dição estável de operação, selecionado
para indicar a presença de um bit siga
nifiativo; um egundo dispositivo de amo
gunáo ci- cu.to de ent In, correspondem:
do a cada caracter diferente, que ecoa
pia em sie aqueles elementos de toa
dos os grupos qi.- correspondem as mas
sições de bit das representações do .cem
:aia° dos respectivos car'actea
digo
res, nas quais esta presentes os' bit*
em alêntica ;In do referido dize,
'positivo de primeiro circuito de entram
da; primeiro CLs,.)ositivo de primeiro rias
cuito •chvadual de resposta, acoplanda
cada elemento respectivo, num .sentidel
oaoste ao los referidos primeiro e mi,
ia dispositivos de circuito de entram
da; segundo dispositivo de circuito de
resposta, acoplando em série todos og
elementos referidos, em sentido idénticd
ao do referido dispositivo de parodiai
circuito de resposta, onde um sinal dê
resposta, energizando sucessivamentii
cada referido dipositivo de primeiro ciaa
culto de resposta, coincidindo com o car
tado dispositivo de segundo circuito dê
resposta,
inverterá; individualmente
. ..cL;SI- de operação doa dementai(
que estão na condição estável de opea
ração selecionada para indicar a pee.
:praça de um bit significativo; e cum
das-positivo de circuito de salda, 'ama
piando tu
.dos .os citados e1emen4
tcs miais aparece uin, pulso, em cada(
reversa() da condição de °pereçam) dd
um elemento. — Prioridade: EE.LIU'ii
da América, em 21-4-1960, n 9 23.831,a
: :suem-se os pontos de número*
2 a 5.

Requerente — Aldo Taglialerri —
Itália.
Titulo — Rano Trilásico de 'Indução
e Freqüência Industrial com Canis Imersos sob Nível do Banho, particularmente para it fuso de aços, gusas nor.mais e especiais e ligas não ferrosas.
— Privilégio de Invenção ..
1, Forno elétrico triMsico -de indução e de freqüência industrial para a
fusão de aços, gusas normais e espadais e ligas não ferrosas, caracterádo
peio fato que no cadinho são dispostas
uma ou • mais colunas aquecedoras separadas da 'parede pariférica e colocadas
em posição simétrica com' respeito as
paredes do próprio cadinho, apresentando cada uma das ditas 'colunas canais
radiais -dispostos a altura diversa uma
da outra e em posição tal' a ficarem
submersas durante o funcionamento do
TRMÔ N° 128.413
forno, canais estes que, praticados com
ura alinhamento voltado para pontos da
'
17
de abril de 1961
parede onde são postos bujões removiRequereme - N . V. Philips'Gloera
vdo,peim esETA01 ETAOINa—aveis, -odeia ser fácil/acate inspeciona- lampa alnicken — Holanda.
Aparfeiçoamentos em, me
Titulo
dos e eventualmente libertados de escó-km com, tubos de descarga alé'a
ta:rias. Total de 6 pontos.
trica. — Privilégio de Invenção. ai
TERMO N° 128.159
Finalmente e requerente reivindica, de
1°) Um tubo de descarga elétrica:,
amardo com a legislação aplicável, a
De 6 de abril de 1961
,,a, •
um tubo de raios cata
priori :ade do correspondente pedido de
tacos, tendo um revestimento condutivd
Requerente: GIBA Société Anonyme, patente depositado na Repartição de Pa-1 da
-arada, contendo grafite, o qual rea
tentes da Itália, em 8 de abril de 196.
Basiléia, Suíça.
vestimenta emitam, em adição, uma subam
Ponto característico: &Processo para
Macia anddmento de estrutura :asa
tingir e etampar materiais polihidroxilateima ramosa e uma • 4M:ida _Au
TERMON9. 128.391 •
dos» (Privilégio de invenção).
sis,'a d cl-vada estrut. ra molecular, cti,i
V) Processo para tingir e estampar
racterizarla pelo fato de que a grafitd
De 17 de abril de 1961
materiais polihidroxilados com composI revesti:napossui tu.. ditribuiçãd(
tos cubáveis, caracterizado pelo fato de
National Cash Register Compa- 1 de tamanhos de .granula co
se efetuar, pelo menos, uma fase do
d -s rnánmas, das quais uma fica n
processo na preença' de um agente re- ny (Estados Unidos de América).
região ai. tamanhos granulares cair
dutor e se empregar um corante de cuba,
Titulo:- Conversão` de • decimal para 20 u e 50 u, e a outra fica na regia
que contém, pelo menos, um grupo hi- binário e sistema de armazenamento.
de tamanhos uranulams menores que
droasolubilizante e, pelo menos. um
Um aparelho tradutor de código,
grupo sulfona.
Finalmente, a depositante reivindica, alara converter -representações de caracA requerente reiaindica
acôrdo cosia
de acôrdo com a Convenção Internacio- teres de sinal de polaridade simples aas a Cr ._ns- Tnternacional e o P. t 24
nal e de conformidade com o artigo 21 respectivas representações' de código bi- do rer n° 7.903, de 27 de agiam
do Código da Propriedade Industrial, nário, de bit de duas polaridades, onde to de 1945, a prioridade do correspone
prioridade do correspondente pedido, cada bit de polaridade é selecionado dente pidido depositado na Repartiçad
depositado na Repartição` de Pateia= para ser significativo, à para arma- de Patentes da Alemanha, em 20 da
da Suíça, em 6 de abrir de 1960, soa anátema- das representações converti- abril de 1960, sob número P 24,869
número 3.858-60. Um total de 18 das, caracterizado pela combinação de IVc-22 uma fonte de sinais de polaridade, simpontos.
pies, 'e uma fonte de sinais de resposta,
com a ia série de elementos binários niesTERMO N' 129,32/
TERMO N° 128.085
távels, cada elemento binário sendo disposto numa -série de .gr .7os de um núDe 19 de maio de 1961
De 4 de abril de 1961
mero 1déntieo de elementos por grupo,
•
Requerente: Mies Laboratoeles, Inc. onde as grupos -earrespondem a caracRequerente: Allemanna Svenska Ele%)
Elkhart, Indiana, Est . Unidos da A. ,do teres, cada elemento de um grupo, cor- triska Aktiebe.aget, Vásteram
uma res,......;.eva posição Pontos característicos: -eFeeno de Ião,
Norte.
respondendo
Pontos earcteristicos: (Processo de de bit de um código binário selecionado. duo% a Baixa Freqüência do jipo
produzir ácido citrico por fermentação, e uma das condições atáveis de opera- Calha de Fusão> (Privilegia ale inverat
— (privilégio de invenção);
ção, selecionada, de qualquer elementto ção) .
Nuni processo para a produção em cada grupo, denotando a presença
11 Fe:mode indução a baixa freqüêna
de mal* significativo naquela /posição; Cia do itpo de calha de fusão, tendi)
de ácido cítrico, o qual compreende
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uuidades áidutoras _bstitse: eis, caracterizado pelo lato de que o fôrro do
çorpo do fórno t onsiste, pelo menos
ela junta e ntre o corpo do fôrno e a
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da a madura, que limita o ,movimento Finalmente, a 'depositante reivindica, TERMO DE, PATENTE N,6 152.782
da armadura na direção do imã e que de acôrdo com a Convenção Internaciotambém serve de contacto pela qual a nal e de conformidade com o artigo 21
. De 16 de setembro de 1963
eor.ente será interpeme :cla e cztabeleci- do Código da Propriedade Industrial, a
unida d i o unidades indutora., de urna da,o parador do imã que limita o mo- prioridade do correspondente pedido, deAMP Incorporated — Estados Uni• naseedia elaterizada interna de material edmento 'ido imã em direçao à armadura, positado na Repartaiçáo de Patentes da dos da América,
Título: Nõvo modelo de porta-Iam...
neramico resistente ao calor e de uma caracterizado pelo fato de a armadura Suiça, em 30 de junho de 1960, sob o
pada.
camada externa, 1. .re”ivelmente do Ine6" (41) are influenciada por unia mola n.° 7399-60. mo material em estado de pó ou ou- (32) que removerá a armadura mencio- Um total de 8 pontos.
Patente de Modelo Industrial.
estado em' que o material não tenha nada do imã (0), e também pelo fato
Nõvo modelo de porta-lâmpada, caaendencia de rachar, enquanto o forro de imã (40) ser 'ligado com o órgão
racterizado pelo fato de compreender
tias unidades indutoras consiste de ma- de pressão (9) pela ação ri- uma outra
TERMO N.° 130.023
um corpo, substancialmentee cilíndrico e
terial cerâmicó normal, resistente ao ca• mela ( ou seja, a mola do imã. —
de extremidades biseladas que apresenlpr; pelo fato de que a camada externa Prioridade: Suécia, em 11-6-1960, núDe 14 de junho de 1961
ta, em duas de suas faces principais,
peie se os pontos
do fõrro do orpo do fórno é reforçada, mero d .473. —
zonas planas paralelas entre si e ao
tias faces de contáto com cada unidade de as. 2,a 6.
e
Requerente --, Franz Lunenichloss eixo do referido corpo, terminado num
indutora, por meio de . uma chapa em
G. M.B . H., Schilder UND Sig- dos extremos do mesmo. '
forma de anel que absorve a berça de
nalgeratefabrik, Alemanha.
pressão exerce:e pelas unidades induSeguem-se os pontos 2 até . 4. •
Pontos característicos: Dispositivo
' - TeRMO N.° 129.923
toras e apoia um -ca. -1 de refrigeraA requerente reivindica de acordo
para assinalar locais em almar, em parti•ão, que se eetende substance.eeente em
cular, aparelho de sinalização para ca- com a Convenção Internacional e o
'De 9 de junlio de 1961
direção anial, apresenta seção transvarart. 21 do Decreto-lei, n.° 7.903, de
sos
de perigo.
sal preferivelmente retangular e faz con27 de agósto de 1945, a prioridade do
Requerente
,—
Siemens
i
Halske
Aktato com o material de 'ferro interno que
Privilégio de Invenção.
correspondente pedido . depositado na
¡são tem tendencia de rachar, e pelo tiengesellschaft, Berlim,
0 Dispostivo para assinalar locais Repartição de Patentes da , Inglaterra.
1.
fato 'de que o invólucro que circunda Munque, Alemanha.
em alto mari particularmente aparelho em 19 de abril de 1963, sob número
forro d- unidade indutora é provido Pontos caracteristicos de esquema de de sinalização para casos de perigo, sob 910.947.
rtansmissão
te•
ligação
para
sistemas
de
3fti C,
de refrigeração em fe ia
utilização de um corpo flutuável, caracíe anel, e pelo fato de que o canal mais lefónicos.
1.° Sistema de transmissão, próprio, terizado pelo fato de que o dispostivo
próximo á junta é adaptado a concenapresenta duas partes mutuamente mótear , efeito de refrigeração si:51)re a em particular, para serviços telefônicos, veis, uma das quãis é flutuável e sustenÁMRMO: 58.485
que trabalham pelo 'princípio de multiitinnt :
pies temporizado e em que os diversos ta a outra parte, e, ainda, pelo fato de
De 13 de agõsto de 1951
FiaelaveaW, a ' etante reinvidica, assinantes podem ser ligados a • um ponto que a outro parte apresenta a forma
d. a ,rdo com a Convenção Inte...ecio- multiplex de conversão -através de cha- de uns corpo acionável pela berça asAlfred Kreidler — Alemanha.
na' e de conformidade com e artigo 21 ves eletrônicas, comandadas por impul- censional e se acha disposta com' relado Códiao da Propriedade Industrial, sos reguladores com fases deslocadas e ção à primeira parte de tal forma que
Pontos característicos da • invençà,.•
a pric:idade do correspondente pedido, que se acham atribuidas a uma ligação as duas partes mutuamente móveis per- de «Disposição de lâmina de serra com
depositado na Repartição de Patentes a ser estabelecida por meio destas, ca- maneçam, devido à Rirça ascensional faces de guia em ambos os lados para
..: e ..ect: em 21, de maio de 1960, sob racterizado pelo fato-de que chaves ele- da água 'atua na parte superior, em serras circulares» (Patente de Inveno eúmero g £117-60- ,— Um total de 6 trônicas atribeidas aos receptores de estado estendido.
ção.
Finalmente, a depositante reivindica,
,
.
p entoe.
algarismos; previstos para receber infor1.) Dispositivo de lâmina 'de serra
acôrdo com a Convenção Internaciomações discadas, 'fornecidas pelos asfaces de. guia em ambos os lados
sinantes em forma de sinais codificados nal e de conformidade com o artigo 21 com
para
serras circulares, caracterizada
do
Código
de
Propriedade
Industrial,
'a
de várias freqüências, para fins de ligáTtRIVIO 1\1 9 129.393
pelo
fato que a lâmina f:ca apertada
prioridade
do
correspondente
pedido,
delos ao ponto rnultiplex de conversão
positado na Repartição de • Patentes da por meios adequados, por exemplo, uma
--são
comandadas
com
à
auxilio
de
um
De 2,3 de maio de 1acumulador rotativo separado, onde, são Alemanha, em '14 de junho de 1960, sob mola, entre as faces de guia na proximidade imediata do lugar de corte ern
emitidos
de receptores de al- o nd 36.367 XI-65a2.
Pertrix Itsion Cddie31-1, garismosendereços
grau suficiente para tornar-se rija em
Uns total de - 11 pontos.
ali inscritos periodicameete
si por Cela a área livre de corte.
firma i44dva414a1 e comercial
com a freqüência dt seqüência dos - imPontos característicos de: ePilha 2.11- pulsos reguladores e encaminhados a
Total de 4 pontos.
Finalmente, reivindica os benefícios
vânica beisaeria (Privilégio de Inven- um decifrador (decoder) ligado com o
TERMO N.° 130.061
da Convenção Internacional visto ter
ção).
acumulador rotativo, para fins de intersido- o mesmo pedido depositado na
Estados Uni- Repartição
.1") Pilha galvânica primara d. ..po pretação, ao qual acham-se ligadas as Admirei CorporatiOn
de Patentes da Alemanha em
chaves
eletrônicas
pertencentes
aos
redoe
da
América.
Leclanchf, caracterizada pela combina16
de
agõsto
de 1950, sob o número
ceptores
de
algarfsmos,
cujos
trajetos
ção de urna ianganita, alcallnizada pelo
Titulo — Sistema de contrõle remoto K 5.926 lb/49c.
menos aa superfície, na função de de- de manobra se situam entre os recptores eletro mecânico.
polarizador com um eletrólito de sal de algarismos e o ponto multiplex de
Privilégio de Invenção.
conversão.
amoniaco alcalinizado.
TERMO: 83.393
1. 0 Num sistema de contrõle eletroFinalmente, a depositante reivindica, Finalmente, a depositante reivindica,
De 2 de dezembro de i 1955
de acordo com a Convenção Internacio- de aceddo com a Convenção Internacio- mecânico para efetuar o contrede sele- "
nal e de conformidade com o artigo 21 nal e de conformidade com o artigo 21 tivo de uma multiplicidade de dispositiRequerente: Guilherme Kranert
do Código da Propriedade Industrial, a do Código da Prioridade Industrial, a vos controlados em resposta a sinais
prioridade do correspondente pedio, de- .prioridade dos correspondentes pedidos, de freqüência selecionada, no qual o efei- São Paulo.
substancidepositados
na
Repartaição
de
Patentes
to
de
sinais
inconvenientes
é
-Titulo: Nova turbina a gás — Prie .
sitado na Repartição de Patentes da
Alemanha, em 27 de maio de 1960, sob da Alemanha, em 10 de junho de .1960 almente imunizado, uma multiplicidade vilégio -de Invenção.
1.°) Nova Turbina a gás caracterio nen-lera P 25.084 IVa-21b. — Um e 17 de março de 1961, respectivamente de fontes geradoras de sinal, dispositisob os números S 68.879 VIII a 21-a3 vos receptores de sinal, um discrimina- zada por der formada por um comprestotal de 7 pontos.
dor elétromecânico sensível nos ditos dis- sor centrifugo, axial ou radial, em co-e S73.023 VIII a-21a3.
positivos receptores de sinal e tendo um municação, por meio de tubos, com
Um total de 20 pontos,
par de dispositivos eletromagnéticos , con- uma câmara anelar, câmara , esta por
trapostos com um induzido comum, odito sua vez em ligação, por meio de uma
TdAftMO N° 129.891
TERMO N.° 130.020
discrInainador tendo uni' par de pivots pluralidade de canos de pequeno diâDe 9 de junho de 1961
para o dito induzido longitudinalmente metro, com um reservatório de ar sob
De 14 de junho de 1961
espaçados com respeito ao dito iiduzido pressa,. Total de 3 pontos. •
Cari Von Pi.n —
.
e cada um dos quais é cooperativamente
Requerente — Baumgartner Freres Soe associado com um dos ditos dispositivos
Tsteelce Teesnos;ato.
ciedade Anónima — Gr
enchen (Ct. de eletromagnéticos e uma parte do dito
linlv10: 91.500
Soleure), Suiça.
induzido, o dito induzido operacional(Priv. lav.),
mente associado com dispositivos comuIttearruptor de oiecuito elétrico, Pontos caracteristicom Peça de re- tadoes em cada etremidade do mesmo
De 12 de novembro de 1956
que, 1. 0 exterior pode ser infl e -ciado lojoarea com mostradores múltiplos -- para individualmente e seletivamente
Privilégio
de
invenção.
por um oreão comutador, ou seja, um
Requerente: Dorival Migliaccio —
controlar, a dita multiplicidade de disórgão de pres:ão, para interromper e 1. 0 Peça de relojoaria com mostrado- positivos contralados.
São Paulo.
Titulo: Porta papel hig:enico para
Total de 12 pontos.
, proessalr uma corrente elétrica, inter- res múltiplos caracterizado pelo fato de
ruptor (Me que, além de uma base, tam- compreeàder um mecanismo único aras-r com a D..D..D..RFRFR..D..D..D limpar navalhas — Modelo de utilibém cireneias urn imã permanente e uma tendo em rotação uma árvore que porta
A requerente reivindica de acôrdo com dade.
armadura, as quais se influenciam
1.°) Porta-papel higiênico para Imume roda dentada que coopera "com dl-. a Convenção Internacional e o Art. 21
certa ketila e que são dispostas de modo versos órgãos dentados, cujos eixos fa- do Decreto-Lei n.° 7.903, de 27 de par navalhas — formado de uma caixa
e poderem se aproximar e se afastar zem um ângulo com o eixo Ia referida agósto de 1945, a prioridade do corres- comum, porém caracterizado por ter
uma da • outra, sendo a distância míni- árvore, cada um desses . órgãos dentados pondente pedido depositado na Reparti- em s'eu inter'or dois suportes roaços.
ma erice, e armadura e o imã deteres'. arrastando uma árvore de minutos, que, ção de Patentes nos Estados Unidos da sendo um para o Pa pel néfve e o outro
nada por dois paradores, rigidamente lie por sua vez, aciona os órgãos Indicado- América, em 15 de junho de 1960, sob para receber o papel usado.
Total de 3 pontos.
epsdee sota a base, ou Nieto% o perdoe rei aesoetados a uca dos mosteadores. n.° 36.22-3.

•
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TARMO: "93.068
De 18 de março de 1939'
Requerente: Indústria de Telas e
leletal-Raquelite Ltda. — Rio Grande
do Sul.
Titulo: Aperfeiçoamentos em bebi:~ indutoras — .Privilégio de Invenção.
11 Aperfeiçoamentos km bobinas
indutoras», versando os núcleos de ferrites ou ferro carbbonyl. com função
aintonOadora dos círculos elétricos. Caracterizados por ficarem ditos nácelos
alofados em um corpo cilindrico, rose
quendo correspondente com a alma da
bobina, formando um bloco com percurso através do dito rosqueamento,
transportando os agregados de modo a
preservar estes de qualquer atrito no
seu deslocamento longitudinal, sendo
dito corpo cilindrico construído em baquehte ote outro material de propriedodes .adequadas.
Total de 2 pontos.

no continuo para vidro para vidraça
compreendendo uma mamara de Nabo,
• a ettmara de refinação, ume caruru
de resfriamento, e uma aunara de foi'mação Incluindo um receptáculo de
trabalho, tudo arrajado numa .relação
comunicante de extremo - Com extremo,
g arranjo caracterizado por compreene
"ier um canal para vidro fundido ma.
dita camara de resfriamento estendendo-se entre a dita câmara de refinaçâo e o dito receptáculo de trabalho
e que é de profundidade decrescente
na direção do receptáculo de, trabalho, e arranjo para vedar peto menos
uma parte da atmosfera acima do vidro fundido na dita câmara de reso
friamente da atmosfera -mima do vidro fundido na dita dei:Iara de relinaceelo. (Total de 19 pontos).
TERMO

N9

113.783

De 6 de outubro de 1959
TBRAIO: 98.612
. De 20 de novembro de 1957
Requerente: Brevets Abro-Mecaniemes S. A: — Suiça.
Titulo; Aperfeiçoamentos em dispositivos de auto destruição para foguetes e projetis que giram em torno do
próprio eixo — Privilégio de 'nomçào.
• 1.1 Aperfeiçoamentos em - foguetes
de autodestruição para projéteis que
giram em torno do próprio eixo, foouetes esses cujos dispositivos de autodestruição compreende um cursor guiado, axialmente, dentro do corpo do foguete e submetido ao empuxo de -uma
mola que tende a deslocá-lo no sentido de uma espoleta ao mesmo tempo
que o percursor, apresentando o referido cursor pequenas massas centrifugas — bilhas, por exemPlo ápazes
de cooperar com rampas, de modo a
que, :sob o efeito da força centrifuga
devida à rotação do projetil em torno do respectivo eixo, as referidas
massas. apoiando-se nas referidas rampas, tendam a Impedir o cursor de se
_deslocar sob a ação da mola, realizando-se a auto-destruição quando E
força centrifuga atuante sabre as referidas massas deixa de ser suficiente
para reter o cursor contra a açãO da
mola, éaracterizados pelo fato de compreenderem dispositivos destinados a
solidarizar do ponto de vista da rotação. o referido cursor e o elem'ento do
foguete em relação ao qual . pode
•
mesmo deslizar.
Total de 5 pontos..
A Requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n. e, 7.903 de
27 de ageSsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes em LuXemburoo, em 12 de &tenro de 1956.
TERMO Ne 109.648 De 9 ole abril de 1959
Requerente — Libbey — Qmens
,Ford Glass Company •— Eetados Unidos da América.
Ttruo — Aprrkiçoanicrntc ou re)aVOS a bentos para fabieceção
vidro para vidreça. -- • Privaegio de
1. ".Apecleiçoanientos em ou relativos a fornos para fabricação de vidros para 'vidraça", prevendo um fôr-
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Requerente — Borg-Warner Corpo.
ration — Estados Unidos da América.
Título — Mecanismo de diferencial
— Privilégio de invenção.
19 — Um mecanismo de diferencial
com o caráter descrito, caracterizado
pelo fato que no mesmo se providencia para resistir h ação diferencial e
retardar a mesma com o uso de meios
que aplicam uma força constante às
engrenagens diferenciais em todas as
condições de torção em adição à fôrça variável aplicada nas enerenagens
devido ao engate de Pressão dos dentes,
de engrenagens quando a diferenciação
ocorre. (Total de 9 pontos).
A requerente reivindica a prioridade
de idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes Norte Americanas
em 27 de outubro de 1958, sob o número 789.682.
TERMO N9 113.803
De 6 de outubro de 1959
Requerente — Windon Tool Company Limited — Inglaterra.
Titulo — Aperfeiçoamentos em ou
relativos a párachoques mira veiculos
ferroviários — Privilegia de invenção.
te — Um ,pára-choque -para veie
cuias ferroviários, caracterizado' pelo
fato de nele ser provido um mecanismo que incorpora órgãos destinados a
manter a cabeça do pára-choques em
uma posição"' completamente distendida,
sob condições normais de funcionamento. e órgãos hoiráulicaznente atuados, adaptados para serem postos em
funcionamo-me
pára-chuque
é submetido a um choque que excede
um valor determinado, dito mecanismo sendo construido de modo a ser
montado etebre o eixo de cauda g
existente do pára-choque. a fim de
substitutir os elementos mecãnicos
mais absorvedores de choques. (Total de 6 pontos) . A requerente reivindica de acárdo
com a Convenção Internacional e o
Artigo 21 do Decreta-Lei um 7903, de
27 de agosto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra.
de outubro de 1958, sab . o número 31.851.

TB,R140 )19 113.869

. dores :mecânicos, com relação -de transmissão variável continua, -caraeterizada
De 6 de oatebro de 1969
em que compreende pelo menos doi
•
pares de membros de transmissão senRemetertante — Franz Plasser /toei do cada um desses pares compreendi.
'fheurer — Viena — Austria.
do de dois membros de transmissão suTitulo — Máquina para socar vias portados com eixos convergentes, pelo
permanentes — Privilégio de invenção. menos sendo um dos ditas membros
19 — Máquina para socar vias per- ligados com o eixo motor, ou com o
manentes com um suporte para as fer- eixo acionado 'respectivamente e pelo
ramentas de socar f e gulável na altura menos um deles é pressionado no senao longo de pelo menos uma guia do tido do outro por meios elesticos, senquadro do, chassis, caracterizada pelo do os dois pares rnecânicamente ligafato que a instalação de regulagem pa- dos por pelo menos um disco de emra o suporte das ferramentas atravessa breagem rotativamente livre disposto
o suporte das ferramentas independen- obliquamente e firmado entre os dois
tes da guia do quadro do chassis. — membros de tra.namissão de cada par.
(Total de 5 pontos).
cujo eixo pode ser colocado numa diOs requerentes reivindicam a prio- reção paral ela a ele de modo a variar
ridade_ de Idêntico pedido depositado a relação de transmissão resultante enna Repartição de Patentes Austria em tre os membros motor
e acionado,
15 de outubro de 1958, sob o número sendo a convergência
dos eixos de
A 7216-58.
transmissão direta substancialmente no
sentido do eixo do disco de einbleagem. (Total de 23 pontos).
De 9 de outubro de 1959
' it requerente reivindica de liceodo
com a Convenção Internacional,
Requerente — Franz Plasser e Pesei Artigo 21 do Decreto-Lei n9 7903,edeo
Theurer — Viena — Austria.
27 de agôeto de 1945, a -prioridade do
Titulo •-• Instalação para o comando correspondente pedido depositado na
de marcha de veículos que se movi- Repartição de Patentes da Itália. em
mentam aos passos, especialmente má- .15 de outubro de 1958. e 25 de março
1959, soh os, .596479 e 4952, res.
quinas para socar vias permanentes — de
pectivamente.
Privilégio de invenção..
19 — Instalação para o comando de
marcha de veiculas que se deslocam
TERMO Ne 114.932
para socar ;vias permanentes, com uma
embreagem acionável manualmente -ou
De 19 de novembro de 1959
automâticamente, entre o mecanismo de
andamento e o acionamento do mecaRequerente — General Steel Indusnismo de andamento, sendo que nisto tries, Inc. — Estados 'Unidos da Améfica prevista num condutor de alimenta- rica.
ção de meio de pressão para um órTítulo — Truque de veiculo ferrogão de aciobaniento com comando de viário — Privilégio de invenção.
meio' de pressão. contra a atuação de
19 — Truque cie veiculo ferroviáuma mola, uma válvula de comando por rio, caracterizado por compreender uai
cuja regula,gem pode ser levado meio conjunto de rodeiros adjacentes, longide preseão para o órgão de aciona- tudinalmente distribuídos no longo do
mento, caracterizado pelo fato que pe- truque e em relação fixa de paralelisla alimentação do meio de pressão no mo mútuo, um. truque' incluindo outro
órgão de acionamento (8. 10) da em- rodeiro distribuido lon g ituditialmente ao
breagem (1'. 1"), a embreagem é solta longo do truque e afastado dos recicle
contra a pressão de uma mola (11) e ros prime:temente mencionados,
•'Ste.
nesta posição XI) da válvula de co- mas indep endentes de comoensação
ou
mando (15). que fecha a alimentação equilíbrio, apoiados sobre os ditos roe
de meio de pressão para o órgão de deiros em cada lado do truque, une
acionamento da embreagem, e que cor- quadro 149'd° apoiado sobre os referirespondente ao embrear do aidonamcn- dos sisternaq comp ensadores e sõbre
to de marcha, ainda permanece uma o dito truque, o referido truque sendo
diminuta pressão regulável a vontade ligado ao q uadro do truque para mo v ino 'órgão de acionamento (8, 10), que mento radta l em relação a este e infica mantida ' pela embreagem (1', r) cluindo um dispositivo de centrngem
ernbreável pela pressão da mola (11), da p orção do dito truque apoiada sôb,e
de maneira que a embreage,n não fi- ék lateralmente. em relação ao dito
ca completamente embreada e atuo truaue. (Total de 19 pontos).
Prioridne7 er Estados Unidos da Amesote aos poucos. ( Total de •2 el)arica. em 20 de n ovembro
de 1958 P 5
tos) requerentes reivindicam a prio- de -março de 1959 sob os. 775189
e
ridade de idêntico pedidn depositado /977-43, reroertivamente,
na Repartição de Patentes Austriaca
— em 15 de outubro de 1958, sob o
TeR110 NP 116. 770
n9 A 7219-58,
5 de fevereiro de 1960
TÊRMO Ne 113.885
De 9 de outubro de 195
Requerente
Franca Cianida -e Giuseppe Oboni — Itália.
Titulo — Variador de velocidade de
embreagem de fricção para acionadores mecânicos, com ouiçâo , transmissão voriável continua ' 7.-L Privilégio
de invenção.
•
•
•
— Um eariadoe' ll tee eitelocidade
de embreagem de fricção para aciona-

ir

Requerente: General Electric Com.
panv — Estados tinidos da .América,
Titulo: Aper feiçoamento em grupo
motor de turbina a gás — Privilégio de 111Venf10.
•
19 — trmn g
mOtor de turbina
a gás tenteorupo
um meio compressor,
1/ma camara de c
ombustão e turbina
acionas nelas Roses de exaustão vindos da rft--ara de combustão 'einco.
'dados Pn mr?io com p
ressor, caracterizado Pelo fato de que a turbina' é localizada entre o comp
mera de combustão. * ressor e a casendo provido,/

U2 Segunda-feira 15

fintas • para interligar o compressor
potn a clamara de com'ilustão e em
iitie o meio de tomada de feeça "poatter take-off") é acoplado à turbina
entre o compressor- e a câmara de
Combustão, o meio compressor incluindo um compressor rociai de estamúltiplos e . um compressor cen• ugo, coaxial e a jusante do nespio, um coletor • 'anular park difundir o ar comprimido que está sendo
fornecido para interligar 'o compres‘or com os dutos para a câmara de
Combus t ão. Total de 5 pontos.
Finalmente, 'a requerente' reivindipa os favores da Convenção InternaPlanai. visto a presente invenção ter
bido denositada na Repartição (Mital de Patentes dos Estados Unidos
da Am érica do Norte em 9 de fevereiro de 1959 sob o n. 792.211. _

rif
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dos ditos primeiro e segundo sinais Invertido e encaminhado ao enrolade tectados: e dispositivos para detec- mento de campo do referido disposia-arem o evefitual sinal de saída re- •vo de aquecimento por indução do
sidual dos ditos dispositivos combi- tipo motor-gerador, para a regulagem
atemperatura da: referida peça de
'redores de• sinal.
trabalho.
Seguem os pontos de 2 a 14.
• A requerente reivindica de acôrdo Reguem-se os pontos de 2 a 5. com a Convenção Internacional e o •~1.11(..
artigo 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de A requerente reivindica de acôrdo
27 de agósto de 1945, a prioridade do com a Convenção Internacional e o
correspondente pedido depositado na Artigo 21 do Decreto-Lei n. 7.903, de
Repartição de Patentes dos Estados 27 de agôsto de 1945, a prioridade do
Unidos da América em 8 de abril correspondente pedido depositado na
de 1959. sob n9 805.018.
Repartição de Patenates dos Estados
Unidos da América, em 25 de maio
de 1959, sob n 9 815.622. •
TERMO N 9 118.543

Fevereiro de 19.5
sendo completamente conjugados cora
os dentes formados na peça. Total
de 13 pontos.
Prioridade: Estados Unidos
América, em 14 de maio de 1959,
n 9 813.324.
TERMO N9 119.474

16 de maio de 1960

Requerente: The Cooper-Bessene
Corporation — Estados Unidos d
América.
Motores de combustão inTitulo
terna — Privilégio de invenção.
Depositado em: 11 de abril de 1960.
1 9 — Unidade de anel de segmenta
TERMO, N 9 119.029
para uso em motores de combustill
Requerente: Irmãos Sgai — São
Interna, de dois ciclos, tendo um âmn
Paulo.
. 2 de maio de 1960
bolo que controla as aberturas de eta
Título: • "Dispositivo automático
irada e de escape na parede cilha
TERMO N 9 118.216 •
para lubrificação de 'turbinas- aplica- Reeuerente: Zidrody 9, Kvetna, ná- drica, e uma pluralidade de anéis
das a aparelhos odontológicos" — rodni. nodnik — . TchecosloVáquia. •-- segmento axialmente espaçados sus
De 29 de março de 1960
Privilégio de invenção.
Títolu ode. _45r1 disl
tentados pelo dito êmbolo, caracterl
19 ) — "Disnositiv oautomático para Título: Sap
ata d efreio interna — zada pelo fato de que, pelo menot
P;e.euerente: Caterpillar Tractor Co. lubrificação de turbinas aplicadas a
‘tim anel de segmento é formado con
*-- Es*ados Unidos da América .
aparelhos odontoló g icos" constituí- (Privilégio -de invenção)
uma ranhura em seu lado interne
Titulo: * Contrôles hidráulicos para do de reci p iente ou deoósitO para óleo 1 9 — Uma sapata de freio interna. um meio de localização sendo fixa
tran . tr i esões de fôrça. Privilégio de lubrificante, dotado lateralmente de com duas sapatas de freio que têm as com relação ao corpo adjacente di
visor ind i cador de nível, caracteriza- suas exteremidades o postas montadas êmbolo, e tendo uma extremidade 'se.
'avenca°.
.
do pelo fato de que tal reci p iente é giratbriamente em tinos fixos presos Dente recebida na dita ranhura 'cir
1 4 — Ein controles para uma trens- inferiormente
fechado por disco que a uma placa su p orte, as quais a Par- cular, para impedir qualquer movl
tendo
uma
pluralidade
de
joinissão
centralmente
se
anresenta atravessa- tir do centro do freio são expandidas mento giratório do dito anel de seg.
jogos
e
os
de
graus
de
velocidade
é
do por tubete vertical, terminado in- por meio de um mecanismo de ex- mento em volta do eixo do dito bn
ara a marcha para a frente e para feriormente
em uma agulha. volta- , cada uni selecionável pela ardi- da para uma segunda câmara, a qual p ansão e n adireção o posto são re- Mo, o dito meio de localização seis
por molas de recu p eração. ca- do colocado no lado do dito émboli
iaçao de. preesão. meios caracteriza- se comunica com e. narte su perior da traídas
Porque cada uma das sa- que invade as ditas aberturas de eia
tios neto fato que, êles dirigem flui- primeira através d-.tubo interno ver- racterizada
do seletivamente. de uma fonte sob tical. sendo que na se g unda câmara patas de. freio com Mn mecanismo de irada durante o funcionamento , d)
Pressão para ditos jogos que com- se dá o in gresso. de ar comprimido expansão. consistindo de • alavancas motor.' Total de 5 pontos.
reendein uma primeira válvula se- que se escoa por saída formada por auxiliares e alavancas de contreae, A requerente reivindica de acôrd
iuntamente com uma placa - sunorte
, tora associada com os jogos de grau tubete.
na parte su perior do aual do freio, formam uma unidade de com a Convenção Internaolonal e I
ve'ocidade, alma segunda válvule, parcialmente
.se encontra introdueida auatro ligacões, dis posta de modo que Artigo 21 do Decreto-Lei n 9 7.901
de agôsto de 1945, a priorlds,
teletora associada com os 1070S de a rrienclonada agulha. TO tal de 4 dois Pinos das ligacaies
fixas são pre- de 27
aentido. e meios p ara impedir o sen- pontos.
de do correspondente pedido deposl
sos
à
placa
su
p
orte
do
freio,
um
de. tildo da pressão através de dita seLado na Repartição de Patentes da
les levando uma sarada de freio mó- Estados
i gunda válvula seletora até a pôs a
Unidos em 15 de novembil
vel,
enauant,o
aue
no
outro
está
monaeler ao :de um jô go de velocidade
de
1959.
sob n 9 853.2M,
tada
g
iratoriamente
uma
alavanca
• àtrav és de dita p rimeira válvula se- TERMO DE PATENTE' N9 118.873 auxiliar, um nino estando na extre.
letora. Total 8 pontos.
midade g iratória da sonata de. freio
A requerente reivindica a prioriDe 26 de abril de 1960
e o outro na extremidade giratória
itRmo 149 120.238
dade de idêntico nedido - depositado
da alavanca auxiliar, havendo •uma
ta Pa nartição de p atentes NorteCopperweld
Steel
Com
p
any
—
Esalavanca
de
contrôle
ligada
•
a
esses
mear a aana. Pra 28 de abril de 1059, tados Unidos da América.
• 19 de março de 1960
pinos, acionada nor iima projecão de
• aob na 809.535.
Titulo: "Dis positivo de contrôle de um disco pivotado sôbre um cubo de Requerente: Abel Patriani — Sãn
temperatura em pecas de trabalho placa simorte do freio, aue tem uma Paulo .
aquecidas" — Privilégio de invenção. alavanca acionada . por um ou
TERMO Ne> .118.4s5 _
Título — Nôvo tipo de ventilada
1 9 — Dispositivo de contrôie de articularão de unia alavanca de frejo. para
teto ou coluna — 1Vloclé/o . de
de
modo
Mie
as
linhas
entre
os
centemperatura em peças de trabalho
De 8 de -abril de 196a
aquecidas, sendo o aouecimento efe- tros dos tinos de li g arão fixa, onde utilidade.
montada uma . alavanca auxiliar, 19 — Nôvo tipo de ventilador pari /.
Pil d e° Cor poration — Estados Uni- tuado por um dis positivo de aqueci- está
mento Dor inducão e do tipo motor- e dos pinos das lifzscões móveis, for. teto ou coluna, caracterizado por ter
dos da -América;
erado" aue não toca na referida plano paralelo ao plano de placa su- unia polia na ponta do eixo do ma
"Aperfeiçoament45 em cir- gpeça
de trabalho. dis positivo último mam um triangulo mie fica em um tor oposta a das pás de ventilaçãO
eu ite e moduladores ou supressores
esse que com preende um intercepta- norte d °freio. Total de 4 pontos. polia aquela que aciona um cabo dl
Privilégio de invenção.
dor rotativo dis posto . de modo a: altransmissão que, por sua vez, faz ga
A recmerente reivindica de acôrdo rar em teimo de si mesmo o própriç
P — 'Aperfeiçoamentos em circui- ternadamente, transmitir e interce p com
a Convencão Internacional e o suporte de sustentação ou suspensák
-tarsdiçõetérmcaspovid a
toa moduladores ou. supressores para
21 do Decreto-Lei n. 7.903 de do citado motor. Total de 2 pontos.
recentores de sinais estereofônicos referid apeça de trabalho, um dete- Artigo
27 de agôsto d e1945. a Prioridade do
eom p etiveis com uni único canal que tor fronteiro à referida p eca de tra- corres
pondente nedido. de positado na
inciul uni oscilador de frei:Meneia e balho e sensível às radiações térmide Patentes da Trbecosloum e fonte de um primeiro sinal, ca- cas transmitidas e um dispositivo Repartição
TERMO NG 190.681
váquia,
em 4 de maio de 1959, sob
racterizados pelo fato de compreen- amplificador — retificador intercala- o n o 2.614.
derem dois sinais de programa em do entre o referido detetor e o refeH de junho de 1950
liga r So "mültiplex" sôbre uma onda rido dispositivo de aquecimento por
portadora de frequência intermediá- indução ,caracterizado pelo fato dei
rtequerente:
Sol Schwartz — nets
TERMO N9 119.424
ria: dispositivos para gerar um sinal que o referido interceptador age nel
dos Unidos da América.
sw•res , or ou sinal "squeloh". abran- sentido de, periadicamente, intercepTitulo: Processo e respectiva mie
le de maio de , 1960
gendo dispositivos detectores sincrô- tar a trajetória das radiacões térmie
quina para embalar tecidos de'entspl
micos sensíveis, conjuntamente, ao cas entre a peca de trabalho e o dede saí- tetor para, peribdicamente, interrom- Requerente: Nichigan Tool Compa- lhamento — Privilégio de invenção
dito p rimeiro sinal e ao sinal
1) — Processo e respectiva mamai
da do dito °senador de referência per a transmissão das referidas ra- ny — Estados Unidos da América.
quina para embalar tecidos de era
pat'a produzir % mprinteiro sinal de- diações térmicas para o referido de- Titulo: Equipamento para forma- pilhamento,
onde as voltas sucessiva(
tectado incluindo componentes de tetor, servindo, ao mesmo tempo a ção de dentes sob pressão em peças
sinal de 'programa selecionados:sie- superfície do interce p tados fronteira cilíndricas — Privilégio de invenção. de fazenda em espiral são aleitadaí
espaçadas entre si para evitar dana
ndos dispositivos de deteccão seu- ao referido deteto r de fonte de tem19 — Uma ferramenta para formar ficação da fazenda. caracterizadci
eis ao . dito primeiro sinal Para p eratura de referência: pelo fato de dentes
riv
por pressão na periferia de pelo fato que o aparelhamento de en
produzirem um segundo sinal dectado comprende rdispositivos de selecão
aarangendo componentes de sinal de nara deixar p assar uma determinada uma peça de trabalho cilíndrica, ca- rolamento é equipado com duas mei
de transportadores 15 a 16, co.
proarama corresponden tes aos ditos faixa de com p rimentos de onde na racterizada por ser provida de urna tades
locadas
distanciadas tema da outra •
porção
de
corpo,
definindo
ao
menos
Parte,
transmitida
ao
detetor,
das
reonentes
de
sinal
de
programa
a
cavn
paralelas
entre si, correspondendo
em
segmento
de
um
cilindro
e
tendo
feridas
radiacões
térmicas:
e
dis
p
oonados
do
dito
primeiro
sinal
i
c
e
sel
entre as ditas metades
• ido : dispositivos de combina- altivos terrnistores no referido dete- dentes estendidos em tórno da peri- distância
transportadores substanclaIrhente
feria
do
mesmo,
transversalmenteno
tor,
destinados
a
gerar
um
sinal
elépare
combinarem
o
dito
3inal
r"
0' 1
• a-n sinal' detectado e o dito se- trico em conformidade- com as refe- eixo de revolução da dita porção do largura da fazenda 27 a ser enrolad
. efetuar rida sradiacõeS térmicas selecionados corpo, cada dos ditos çlentes em (mal- e que cada uma dez ditas metad
•• - an * 'sinal detectado para
1,niento recí proco dos ditos e transmitidas: e mio fato de aue o quer plano radial incluindo o eixo de de transportadores é provida de u
eagepanentes a: sinal de paogratna eare e ide sins' elétrieo é amplificado revolução da dita porção do corpo, número de saliénelaa 29, previstal
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Sx.gunda-feira 15
Cora distfulcia entre "ad, possuindo
datar' saliências passagens 31, que se
etitendem substancialmente em posi940 enfadar na direção da fazenda a
aer enrolada, sendo cantos opoetos da
fazenda introduzidos nos canais ou
folgas 28 entre as saliências opostas 29, ficando a dita fazenda segura
dentro do aparelhamento de enrolamento por meio de agulhas 32 ou seinelhantee, que AO passadas pelas
pasaagene entre as ealiênclas e os
atoe da- fazenda. Total de
pontos.

N9 .120.895
De 5 de julho de 1980
..aepordtaaate: eanadian °danem
Limitada (companhia norte-americana) — Estados 'Unidos da _América.
Pontos característicos de: "Eleatento de bocal para adaptação A extaamidade de um tubo cilíndrico de
extrusão, 'aparelho !notório por fusão
• aparelho e processo para produzir
produtos filamentares" — (PrIvilégo de Invenção).
19 — Elemento de bocal para adapte/Oto à extremidade de um tubo cilíndrico de extrusão, caracterizado
pelo lato de que o elemento compreende unia delgada chapa metálica de
resistência elétrica, própria para eneostar na extremidade do tubo de extruatio, e provida de unia parte central com orifícios, destinada a estender-se através de.' boca do tubo ale
extrusAo, cuja porção com maridos
4 abaulada a -fim de apresentar unia
Asam superficial' maior do que a de
urna chapa ou prato abate. irada d•
2 pontoe.
~140 10° 131.113

.25 de maio de 1980
Requerente: Artyurmiro Relutes

Trombetta — Sao Paulo.
Titulo: Nova e original garra para
lançadeiras — Privilégio de invenção .
19 — Nova e original garra para
lançadeiras, constituída de suporte
formado por tira metálica plana que
ea curva inferiormente, depois elesorava uma volta de 180 graus, tornando-se paralela A parte inicial,
-conformando a base do suporte, sofrendo nova curvatura de 90 graus
até encontrar o trecho Inicial, onde
se funde ou corre paralelo e colocado ao mesmo, de modo a configurar
como que uma caixa metálica de feitio trapezoidal, alongado, sem as paredes laterais, caracterizado por possuir próximo ti extremidade curva
doa pinos passantes, paralelos, ladeantes ao eixo longitudinal e que deixam pequeno espaço entre os mesmos, espaço êsse ocupado por duas
lâminas paralelas, ligeiramente separadas, passantes pelo lado interno dos
pinos de modo a formar encaixes curvos e que depois- se alargam tomando o 'feitio da letra *U" com os braços ligeinunentes inclinados para
dentro, dotados internamente de ranhuras de encaixe de argolas de base
de ~pulas e pelo fato dos braços
Iniciais paralelos ligeiramente afastados serem ,mantidos nessa posição
por meio .de mola beliciodal. Total
de 3 pontoe.

Til,Ft MÓS.°

121.478-

311 da julho de 1960

TÉRMO N. 12.714 De 30 de, junho de 1960

José Augusto da Silva
Requeteate
Requerente - Rolls-Royee Licalted
Caseiro ,•-• Estado de São Paulo,
Inglaterra,
1. 9 Aperfeiçoamentos introduzidos em
Titulo' a- Aperfeiçoamentos em, ou fogões a gáz, caretakerizados por ser a
referentes ia mecanismo de contrõle para parte superior ou média superior da pahélices com ângulo variável Privi- rede posterior do feano provida de urna
legio de Invenção.
janela, ou seqüência horizontal de ater1. 0 Uni mecanismo de contrõle pare luras verticais equidistantes encaixadas
uma hélice com angulo variável, cujas e sublinhadas por duas canaletas horilaminas tám capacidade para serem mo- zontais e paralelas fixadas, onde se
vides para um assentamento de angulo adapta e pode correr uma chapa damlnvertido, caracterizado pelo faot que da de igual anilam:ia de aberturas vercompreende meios de força com a ticais.
iiiddiae para movê-la para uma assenta- Total de 3 pontos.
meat de Angulo invertido, uma alavanca
' elabora de angulo Invertido ajustável
Tswo N.° 123.0i8
para radar a operação dos meios de
fearça para mover as laminas de hélice
para um assentamento de angulo inver- Depositada em 28 de setembro de
tido e para selecionar o desejado assen- 1960..
tamento do angulo invertido, e tua me- Requerente -- Vente-Ânia Indeatria e
canismo de regeneração acionado de Comércio Ltda. - 'São Paulo.
acórdo ooin o movimento das laminas
Privilégio de Invenção.
de hélice para um assentamento de Uiguio Invertido e operante para contro- Titulo -• Aperfeiçoamentos introdular os meios de fôrça para torná-los zidos em ventidadores de grande capainopertuitei quando a hélice tem ata- cidade;
gaio o assentamento de angulo invertido
h' Aperfeiçoamentos introduzidos em
selecionado pela alavanca.
ventidadores de grande capacidade, caracterizados por -ser o eixo (1) das héTola/ de 14 pontos.
lices fixo no suporte, eixO éste dotado
• t de uma flange (3) em sua parte intermediária e de uni estreitamento em sua
BRMO N. 122.312
extremidade, terminando por um furo
caiai, onde se enrosca um parafuso (4)
30 de ageeto de 1960
dotado de arruela (5), sendo este eixo
(1) envolvido par uma-'cubo (6) ciRequerente - Indústria Brasileira de líndrico eco, tubular, que possue, em
Aparelhos Dentários Ltda.
ambas as extremidades, internamente, reTitulo a- Aperfeiçoamentos cai ou baixos, onde encoixam-se rolamentos
(7), o primeiro dêles enconxando-se
relativos a mochos.
eixo (1) encostado à flange (3) e o
I. Aperfeiçoamentos em ou relativos outro encaixado no esteitamento do mesmocho., constituídos rale assento de al- mo eixo (1) e rês ° ai pela arruela
tura regulava], provido de part einferio- (5) e pelo parafuso 14), possuindo
rem forma de tripé ou saia, caracteri- também, o referido cubo (6), uma fianzados pelo fato de que sôb cada ramo ge (8) situada na extremidade corresde tripé ou sob a saia se encontrar pondenteao parafuso' (4), flange esta
dispostos braços que se irradiam de par- dotada de .furos (9) radiais, rosqueate central, braços esses dotados nas ex- dos internamente, sendo que o mesmo
tremidades e inferiormente de rodízios, cubo possue na extremidade da Range
sendo que a parte central de reunião (8), uma tampa (11) côcoava-cnnvexa
dos braços pela face superior se encon- néle aparafusada, e, na outra extremitra fixado eixo vertical envolto por dade, uma polia (14), também aparamola, esta e o mencionado eixo parcial- fusada ,sendo esta polia dotada de uma
mente encaixados em recesso existente flange (15) anelar, que encosta-se 'conna parte central .e inferior do tripé ou tra o anel externo do rolamento (7)
saia, estando, ainda prevista guia for- do cubo.
mada por pino fixo aos braços e que • Total de 3 pcultos.
parcialmente se encaixa em canal exis•
tente na face inferior de saia ou tripé.
TeRMO N.° 124.609
Toai de "2 pontos.
Dep. em 11 de agõsto de 1960.
TERMO N. 122.985
De 22 de setembro de 1960
Requerente - Lemos 8 Brentar Ltda.
Estado da Guanabara.
Titulo Aperfeiçoamentos em paraehoques para automóveis. •-• Privilégio de Invenção.
1. 9 lah3vo modelo de protetor para
garra de parachoque, caracterizado pelo
.fato de compreender um corpo sibatancialmente alongado, e de largura. substancialmente constante, feito de uni material relativamente elástico e copmlacante, e apresentado numa de'suas faces longitudinalmente principais uma
conformação condizente com a superfide externa de uma garra de parachoque;
e pelo fato de que nes extremidades
do referido corpo elástico e cornpacente,
se ,acham firmemente engastados tiras
metalicae.
Total de 3 pontos

Modelo de utilidade.
São
Requerente •-• Heitor errari
Paulo.
Titulo - Nôvo modal ° de bico queimador para fogões à gaz.
1.° — Nôvo modelo de bico para
queimador para fogões a gáz, caracterizado assencialmente por uma peça metálica, 'substancialmente cilíndrica, achatada com a configuração de copo raso,
com o fundo espesso de paredes internas obliquas para fora, com feto central largo de conjugação ao' tubo alimentador de. gaz e cujas -bordas são ligeiramente mais altas dotado ainda de
furos passantes diametralmente opostos
de conjugação 'a suporte conveniente;
pelo fato de se sobrepor a peça anterior uma outra metálica, .tronco-cônica,
de pouca altura, dotada de dentes frezado na sua parede abliqua que repousam pararelamente nas paredes obríquas
do copo inferior pelo lato da peça
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tronco-cônica ser dotada de rebaixo que
se alteia centralmente de forma a coafigurar urna copula sôbre o furo cena
trai da peça inferior; pelo fato da peça
tronco-cónica ter uma pluralidade de furos passantes oblíquos mais ou menos
paralelos à parede obliqua que configura
o tronco de cone.
Total de 2 pontos.
TÈRMO 'N.° 124,746
6 de desembro de .1960
Requerente •- Nicolino Guimarães
Moreira
São Paulo.
-Titulo - Ne•vo forno para assar ou
torrar ,- Privilégio de Invenção.
Neivo forno para assar ou torrar,
caracterizado pelo fato de constituir-se
de duas chapas superpostas entre as
quais se faz, por dispositivos mecânicos
adequados; circular óleo que uniformiza
a temperatura na chapa útil superior,
apesar da diferença de temperatura do
fôgo nos vários pontos da chapa inferior.
Total de 2 pontos.
8eSt1140 N. o 125.0.31
29, de agitai° de 1960
Requerente'~ Carlos Pereira da Silva a- São Paulo.
Título -• Disco churrasqueira concentrador de calor das chamas de fogões
a gás. - aSodálo de Utilidade.
1.9 Disco churrasqueira conaentradqr
de calor das chapas de fogões a -gás,
caracterizado por um disco de cuja periferia parte um flange ou parede circundante com curvatura para o centro,
formando, em relação ao disco, urna
câmara concentradora de calor, sendo
que, a base da flange ou parede termina numa abertura central, que vai circular o queimador do fogão a gás.
otal de 3 pontos.
• TaltsaQ la 9 125.238
De 26 de dezembro de 1960
Requerente: Henrique Gustavo
Gargi — São Paulo.
Titulo: Ventilador dotado de pás
com inclinação regularei — Modelo

de Utilidade.
19) "Ventilador dotado de pás cora
Inclinação regulà,vel", cdracterizado
pelo fato de que ao eixo do motor
se encontrarem afixadas . duas laminas
em cruz, com extremidades livres dobradas em angulo reto, e atravessadas por parafusos que latem, cada
um, uma pá, com rebordo para tat
fixação, -rabeado Use provido, ainda,
a certa distância do parafuse, de
rasgo atravessado pela extremidade
de 'fio metálico, que, em conjunto,
com os restantes, conformam cruz,
atravessando eixo independente e coaxial com o do motor e dotado de
botão na extremidade livre. Total de
2 pontos.
Tiratal0 N9 127.55a

_

De 8 de .fevereiro de 1941
Requerente: Sebastião Espedito
Caneiro Narciso — São Paulo.
Titulo: Nôvo tipo ale acendedor
elétrico. — Modèlo ale Utilidade.
Nôvo tipo de acendedor ,elétrico
para -fogão, Lcaracterizado -por ter
um asletro-iman e alma lamina vibratil, abrigados -dentro de um estojo

otrt oegtanua-Tetra
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era forma aproximada de urna pistola, respectivamente,- no cabo e -no
cano, a ponta deste sendo circundada por um eletro-iman ou um' par de
itnans permanentes, de tal forma qua
as faíscas produzidas pela vibração
de acima lâmina, ao abrir e fechar o
Circuito elétrico, são expelidas pela
boca do .cano em forma de chama
ou chispas por ferça do campo eletro-magneto ou magnético criado
pelos aludidos eletro-imans ou por
de ímans permanentes, situados externamente na boca do cano. Tudo
como descrito no presente memorial
e ilustrado nos desenhos anexos.

TERMO Ite 129.385
Depositeda em 23 de maio de 1961

Requerente: Marcelo Teher — São
Paulo.
Titulo:• "Una novo entretenimento
para crianças e adultos". •
1.9) "Um nevo entretenimento
para crianças e adultos",- confeccionado ene balões plásticos ou de oatro material conveniente insuflados a
ar, com lastro em sia oscilação sem
queda, caracterizado pelo fato de
que o baláo se apresenta nas tomas
de animais, aves ou outras, devidamente desenhadas e coloridas, mas
TERMO N9 128.268
dotadas de saliências correspondentes
por exemplo' a nariz, bicos, orelhas,
trombas, chifres,' nas quais são lanDe 11 de abril de 1961 .
çadas, para encaixe, argolas de plásRequerente: The Tyler-Waine . Re- teco Insuflado a ar, anéis de• plástiseatch Corporation — Estados Uni- co, madeira, metal ou outro material
conveniente. Total de 2 pontos.
dos da América.
Títulos: Texturas de fios trançados
para máquinas de fabricar papel. —
TERMO N9 129.498
Privilégio de Invenção.

19) Textura de fios trançados para
niaquinas de fabricação de papel,
compreendendo ema urdidura entrelaçada e fias de trança, os ditos fios
de urdidura sendo cordões de cabo
estirados, de solda forte; nos quais
os elementos externos são constituidos de aço inoxidável e são tinidos
em todas as suas extensões por uma.
matriz- interna de material cúprico.
Total de 8 pontos.
A Requerente reivindica de acenei°
com a Convenção Internacional e o
art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
ZI de agóesto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositaao
na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da América, em 11 de
agasto de 1960, sob n9 49.040.

De 26 de, maio de -1961
Patente de modelo de utilidade.
Requerente: Sérgio Hoehne. —
Estado de São Paulo. •
Pontos característicos: "Novo aio1910. de Gomeiro".
1 9) Nevo modelo de gomeiro, caracterizado por ser , constituído de
dois reservatórios (1) e (3), o primeiro com maior altura que o segundo, ligados, inferiormente entre
si, poe um canal horizontal (2), sendo a beca do primeiro vedada por
uma tampa" (4) provida de pincel
central (5). Total de 3 pontos.
•

TERMO N . 128.302 . •
De 13 de abril . de 1961
Requerente: Opti — Holding A. G.
- Suiça.
Titulo: Aperfeiçoamentos na fabricação de fechos de correr — Privilégio de Invenção.
19) Aperfeiçoamentos na fabricação de fechos de correr, de cadeias
de fecho de correr engrenadas, de
qualquer comprimento, cujos membros de acoplamento consistem de
um material sintético termoplástico,
que são moldadas juntamenet com
tiras transversais termoplásticas colocadas uni ou lateraimente• seure a
cadeia do fecho, para formarem
Membros finais ou seja membros deparada, sendo a demais configuração
de acôrdo com á patente principal,
termo 108 .028, caracterizados pelo
fato de se soldar entre si no ponto
que forma o inicio de uma fecho de
correr de ambas as cadeias (1, 3 e
11, 4) do fecho; engrenadas,. vários
membros de acoplamento, • enquanto
que no ponto que forma o fmi do
facho de correr, produz-se no sentido longitudinal membros (7, 8) finais ou de parada separados entre
si, em ambas as cadeias do fecho
pela moldagem dos membros de aeo•piamente que ali se encontram e (la tira transversal (5), depois do que o
comprimento resultante do fecho é
separado, colocando-se em seguida a
placa superior e inferior de um, corrediço separadament e de cada lado
ão fecho e fixando-se-as firmemente
eia região da cunha do' corrediço.
Total de 3 pontos.
_A requerente reivindica a prioridade de igual pedido, "depositado na
Repartição de Patentes da Alemanha,
toe tte 07.352 VII-3c aos 13 de a.
de 19d0..

TERMO N9 130.243
•
De 23 de junho de 1961.
Requerente: McWell Laboratórios
Inc.- — Estados Unidos da América.
Titulo — Nova composição. farmacêutica — Privilégio de Invenção.
19) -Um processo para '• produzir
unia preparação farmacêutica para
uso tópico, caracterizado pela combinação de eriseofulvina, neomicina,
um hormónio asteróide anti-inflamatório e um agente tensio- ativo aniônico em um veiculo farmaceutico.
Total de' 3 pontos. .
A requerente reieindica, de acórdo
com a Convenção Internacional e o
Ar. 21 do Decreto-Lei 7.903 de 27
de ageisto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depostiado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, sob o
ne 41.481, em 8 de julho de 1960.
TERMO N9 130.433
De 29 de junho de 1961
Requerente: John W. làjacek
São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em fabricação de sandálias — Privilégio
de Invenção.
19) Aperfeiçoamento na faericação
de sandálias, caracterizados pelo_ fato de se praticarme no soiado, e
aproximadamente ao nivel media de
sua espessura, dois cortes planos longitudinais extremos, une anterior' e
cutro posterior, com formação de
duas linguetas extremsa, respectivad
mente anterior e -posterior, e apenas
através da • espessura das ditas linguete; sendo praticados orifícios pare a fixação da parte - do coeie
sandália. Total de 3 'pontos.

TERMO N9 129.665
TERMO -IV 131.886
De 26 de abril de 1961

Requerente:: Tacho Sampaio Alves — São Paulo.
Titulo; Novo tipo de fichário 'totetive para endereços e outros. —
'Modelo de Utilidade.
19) >Uivo tipo de fichário rotativo para endereços e outros constituido de madeira, metal, plástico ou 'de
qualquer outro material apropriado
em cores e tamanno desejado, caracterizado pelo fato .dé- possuir cilia,
dros que dispõem de guias circulares
onde deslizam plaquetas quê contem
cada uma, um cartão-. 'retal de 2
pontos.
e TERMO N9 180.242
De 23 de junho .de 1961

De 22 de agôsto d 196,
Depsoitante: Socony Mobil 011
Company, Inc., firma norte-americana — Estados Unidos da América.
Pontos caarcteristicos de "Fabricação de Graxa" — Privilégio de
Invenção.
19) Processo para fabricação de
graxa, caracterizado por compreender os estágios operatórios de: umectar uni agente espessante de sabão
pré-formado, numa quantidade própria para formar graxa, por meio de
um óleo viscosidade lubrificante, a
uma tmeperatura compreendida entre cerca de 121°C e a mais baixa
das temperaturas de decomposição
do dito agente e do óleo; submeter
a resulta nente.6,:afauicm feia moho
a resultante mistura óleo-sabão, com
uma temperatura enquadrada nos

limites acima indicados, e sob uma
pressão superior a cerca de
Requerente: William Le,slie Barry- 70,3 kg/cm2, à at,omização mecâni-

man e Morria Albert Schwart — Estados Unidos da América.
Titulo; Uma embalagem —
vilégio de Invenção.
. le) Uma embalagem para limpadores absorventes, . caracterizada por
uma emultiplicidade de limpadores,
cada um possuindo uma haste e um
corpo absorvente de fibras, •préso
pelo menos em uma das suas extie
midades, da referida haste, e um envelope englobando os referidos limpadores, sendo as mesmas stlesposta.
no referido envelope em paralelo,
uns em respeito aos outros, estando
ae suas respectivas hastes presas ao
referido envelope. Total de 10 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da
América, sob b 49.363, de 12 de
ag8sto de 1980.

der um óleo lubrificante - hidroCerboneto, um naftenato de uni metal
do grupo II, tendo uma basicidade
malar que 400, e um bis fenol alquilado. Seguem-se os pontos de 2 a 28.
TERMO N9 120.532
De 23 de junho de 1960
Requerente: Becton, Diokinson and
Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Processo e aparelho para
separação de componentes — Previlégio de Invenção.
19) Agregado rotativo de tijela
para uma centrifuga, caracterizado
por compreender: meios para supor- •
tar une receptáculo, tendo uma zona
central e uma ,coreet cricular externa, concentricamente disposta, provendo uma câmara em comunicação
com a referida zona; meios para reter o receptáculo destacevelmente na
posição suportada, agindo dentro de
uma parte-alojamento para o receptácuto, e destinados ao flexionamento de uma parte desse receptáculoe
Total de 4 pontos.
TÉRMO 123.101.
29 de Setembro de 1960
Requerente; C. A. V. Limited
Inglaterra.
Titulo: Bombas de injeção de com.
bustivel liquido — Privilégio sde invenção.
1. 0 — Uma bomba de injeção para
combustível liquido do tipo especiflcado e incluindo um hatènte no mergulhador, o meios elásticos pressionando a manga para contacto com o ba.
tente para uma posição em que a
manga cobre a extremidade externa da
passagem de vasamento, sendo tal a
combinação que a inércia da manga
atuando em oposição aos meios elásticos quando o mergulhador é acelerado durante um percurso de injeção,
tenderá a proporcionar que a, manga
se retarde ao mergulhador e descobrindo dessa forma a extremidade externa
da passagem de vasamento num momento dependente da velocidade do
motor o da carga dos meios elásticos.
Total de 5 pontos.
A requerente reivindica de adirdo
com a Convenção Internacional e
Art. 21 do Decreto-lei n.0 7.903 cie
27 de agOsto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Inglaterra. em 29 de setembro de 1949,-sob
n.° 32.992.

ca para transformá-la em goticulas
_
TÉRMO 123.189.
dispersas, e provocar instantaneamente o contato direto desasa goti30 de Setembro de 1960
cuias com uma atmosfera envolvente, sensivelmente mais fria, para efeRequerente: General American
tuar a permuta térmica ou termoconvecção, formando déste modo uma Transportation Corporation — Estagraxa. Total de 11 pontos.
dos Unidos da América..
Prioridade: Estdaos Unidos da
Titulo: Vagão para o transporte de
América, em 22 de agõsto de IMO,
_
veículos de rodovia — Privilégio de
sob n9 51.139.
invenção.
1.0 — Um vagão compreendendo um
TERMO N9 134.767
chassi estendido longitudinalmente,
um par de truques suportando as exDe 7 de dezembro de 1981
tremidades opostas do dito chassi, um
"Shelle Research Limited — In- par de trilhos estendidos longitudinalglaterra.
Titulo: Composições de óleos lubri- mente e separados lateralmente suporficantes — Privilégio de Invenção. tados pelo dito chassi e proporcionan19 ) Uma composição de óleo lubri- do uma peta disposta substancialmen•
ficante, caracterizada por compreen- te contrai adaptada para engatar • pe.. •
-
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ra suporta r. rolâtes de trilha suportadoe pelo fundo de um transportador
de carga cooperante de modo a mon.
ter o transportador de carga sara a
dita pista, e um par, de plataformas
estendidas longitudinalmente e separadas lateralmente suportadas pelo dito
chassi • dispostas respectivamente nos
lados opostos dos ditos trilhos e definindo uma pista disposta bem abaixo
da dita trilha a adaptada para engatar
e suportar rodas .de pista carregadas
pelo chassi de um veículo de pista
cooperante de modo a montar o veioulo de pista a8bre a dita pista, sendo a distancia vertical entre a dita
pista e a dita trilha um pouco menor
do que a folga vertical normal do
chassi de um veículo de pista conven°tonal de modo a evitar interferência
pela dita trilha com o chassi de um
veículo de pista convencional suportado sôbre as suas rodas em engatamento com a dita pista.
Total de 19 pontos,
TERMO 123.236
5 de Outubro de l960
Requerente: Boeing Airplane Compeny — Estados Unid gs da América.
Titulo: Sistemas de aproximação e
eiterrizagem de aviões — Privilégio de
Invenção. .
1.0 — Um sistema de aproximação
e aterrizagem de avião para dirigir um
avião a uma aproximação e aterrizagem num campo de aterrizagem que
tenha uma pista, incluindo um par de
transmissores que transmitem energia
de sinal onidirecionalmente mas de
características distintamente diferentes, sendo um desses transmissores localizados na extremidade afastada da
pista e substancialmente em alinhamento com a sua linha de centro, e
sendo o outro transmissor localizado
na , extremidade de aproximação da pista e deslocado lateralmente da dita
pista substancialmente na linha de
"guarda" da pista.
Total de ' 20 pontos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional a o
Art. 21 do Decreto-lei n. 0 7.903 de
27 de agasto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da Amé . ica. em 3 de outubro de 1959, sob n.° 844.378.
TERMO -124.261
17 de Novembro de lereu
Requerente: Chicago 'Bridge 7 Iron
Company — Estados Unidos da América.
Título: Tanques de parede dupla e
estrutura suporte para armazenamento de gases líquidos a baixas temperaturas — Privilégio de invenção.
• 1.° — um tanque para armazenagem de material liquefeito, normalmente gasoso, que compreende um revestimento externo, uma pluralidade
de co'unas externas suportando-o, um
reservatório de a- mazenagern interno,
especado 'e isolado do revestimento,
uma pluralidade de suportes do reservató sio interno, dispondo o reservatório dentro do revestimento, compreendendo os suportes do reservatório interno uma primeira chapa-base, fixa,
montada uma coluna externa cooperan-
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ta e coluna de cabeça segura numa extremidade se parede do reservatório interno, terminando a extremidade livre
da coluna de cabeça numa segunda
chapa-base, a qual é deslizantemente
montada na primeira chapa-base, sendo
o comprimento da coluna da cabeça
suficientemente curta para deslizar sem
flexão substancial a transmitir a segunda chapa-base o eefôrço met-malmente produzido pela contração termal
do reservatório a ser resfriado para a
temperatura de serviço operacional.
Total de 7 pontos,
Prioridade: Letados Unidos da América, em 7 de dezembro de 1959, sob
ruleneen 857.665.
TERMO 124.365
22 de Novembro de 196e
Requerente: Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha — Japão.
Título: Aperfeiçoamento em um
aparelho automático destinado a abrir
e fechar a porta de um veicula a motor — Privilégio de invenção.
1.0 Um aparelho automático para abrir e fechar uma porte giratória
de um veículo a motor, caracterizado
pelo feto de compreender: um mecanismo de abertura e fechamento de
porta destinado á girar e porta em
relação a um corpo suportador; um dispositivo de atuação destinado a transmitir f8rça ao referido mecanismo, dito dispositivo compreendendo une pist ão e um cilindro que se comunica
com a tubulação de entrada de um motor; e um dispositivo auxiliar destinaa produzir um colchão de ar no fim
do período de transmissão.
Total de 4 pontos,
Prioridade: Japão. em 12 ele fevereiro de 1960. sob n.o 4.480.
TERMO 124.710 .
• de 5 de Dezembro de 1960
Requerente: N. V. Koninklijke
Pharmaceutische Fab-ieken Voorheen
Brocades-Stheeman Fe Pharmacia.
Amsterdam, Holanda.
Pontos característicos de: "Processe
para a preparação de 4-hidroxi cumarinote tendo um grup o fon% substituída, na posição-3" — Privilégio de in~Ião.
1P — Prece/no para a preparação
do 4-hidroxicumarines inibindo a coagulação sanguínea, as quais tárn um
grupo Lenha substituída, na posição-3,
%Factorizado pelo fato de, segundo um
método conhecido, se preparar substánclas pare compridos análogos, onde
o grupo fenila, que está presente na
posição-3, está substituído por une ou
mala grupos alcolla, tendo, no máximo, 6 átomos de carbono cada um,
contento que, se apeeas estiver presente um grupo alcoila. o Ultimo não
esteja presente na posição-para.
Total de.5 pontos.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo
21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente
pedido. depositado na Repartição de
Patentes da Holanda. em 5 de &membro d,1939, sob o n.° 246.111.
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TERMO DE PATENTE 124,769

TERMO 125.239

de 7 .de dezembro de 1960-

20 de Dezembro de /960

Armco Steel Corporation — Estados
Unidos da América,Título: "Corpo de aço tendo revestimento de' liga de zinco e processo de
produzir tal revestimento" — Privilegio de invenção.
1. 0 — Um corpo de aço tendo um
revestimento essencialmente de uma
fase duma liga substancialmente de ferro e zinco, contendo urna pequena
quantidade de alumínio caracterizado
pelo fato do dito revestimento conter
de 0,001% a 0,35% de alumínio, de
8% a 12% de ferro, sendo ' o restante
zinco exceto uma pequena quantidade
de impurezas que ocorrem normalmente o dito revestimento em liga sendo
dUtil e tendo 'boa pintabilidade.
Seguem-se os pontos de 2 a 8.
•

itequerente: Société Industrielle
Brevets et D'Etudes S.I.B.E. França.
Titule: Aperfeiçoamentos relativo
a &positivos de carburação funcionai
do por injeção continua de cumbust
vai na tubulação de aspiração de us
motor -- Privilégio de invençáo.
1. 0 — Dispositivo de carburaçA
funcioseendo normalmente por injeçacontinua de coMbustivel através d
pelo menos um orifício de injeção cur
desemboca na tubulação de aspiraça
de um motor, a jusante do óigão d
estrangulamento desta tubulação, dit
disposit\vo compreendendo um rege
lador de pressão ou expansor interca
lado entre uma fonte de combustívi
sob pressão e o referido orifício e prd
prio para distender à pressão -convi
niente à injeção o -combustível prove
niente da citada fonte, regulador rl
pressão este essencialmente constitui
do 'por uma câmara compreendendr
uma passagem de fuga cuja secção •
determinada por uma válvula móvel
sôbre a qual agem, em sentidos °poio
tos, a pressão de injeção e uni . esfOrg
variável que 4 gerado por um sistemr
de comando sensível a pelo menos usa'
favor de funcionamento do motor, dito
sistema de comando compreendendo un
elemento móvel sôbre 'to qual se exerci
diretamente o mencionado esfôrço, ca
:atterizado pelo fato de urna haste im,
pulsara ser intercalada ènicamente en
tre o elemento móvel do sistema
comando e a válvula móvel do regula
dor de pressão, a montagem sendo tal
que a ' haste impulsora toma apoio, sé
bre o mencionado elemento e válvula
móveis, além dos respectivos planos
de aplicação dos esforços aos quais este elemento ou esta válvula são diretamente submetidos, de maneira que e
haste impulsora centra-se livrernents
por Si mesma suprimindo assim a
causas usuais de atrito a, por censo
qiiencia, de imprecisão.
Total de. 4 pontos.
Prioridade: França, em 28 de ¡ame
ro de 1960 sob n. o 816.965.

TERMO DE PATENTE 124.985
de 14 de Dezembro de 1960
Raymond Dewas — França.
Título: "Aperfeiçoamentos nas tecedeiras de passa-tiama sem canela"
— Privilégio ae invenção,
1.0 — Aperfeiçoamentos nas tecedeiras de passa-trama sem canela, para a formação de ourelas incluídas,
caracterizados pela combinação, com os
dispositivos de' reviramento do fragmento de trama que excede a ourela
— após; a inserção do lanço — e que
.destinado a ser revirado na etapa
seguinte, de um dispositivo que situa
o dito fragmento de trama diante da
entrada do pisão na proporção de, pelo
menos, dois pontos.
Seguem-se os pontos de 2 a 11.
A requerente reivindico de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 'do Decteto-lei n.° 7.903 de
27 de adisto de 1945, a prioridade
do correspçndente pedido depositado
na Repartição' de Patentes da França, .em 14 de dezembro de 1959, sob
n.o 812.971.
TERMO 125.225
26 de Dezembro de 1960
Requerente: Kurt Dreyítiss — São
Paulo.
Título: NU° dispositivo de trave
para câmbio de veículos — Privilégio
de invenção.
1. 0 — N5vo dispositivo de trav-e
para câmbio de veículos, caracterizado
por ser constituído por um corpo &eu
aberto em seu extremo superior e provido em sua face superior de abertura
alongada e ainda, de rebaixe longitudinal, onde desliza uma placa provida de
orifícios extremos, sendo um para a
pasmem da haste do câmbio e outio
para encaixe do pino de trave própriamente dito,. o que/ á prede, sm uru
cilindro de fechadura • adequado, comandado por chave, cilindro este firad° em um alojamento lateral superior, de uma cábertura do corpo citado, fixada a .,este por parafusos inter
nos e laterais, sendo a cobertura acima referida dotada de abedura superior alongada; e o conjunto fixado ao
-piso do veiculo, envolvende a haste
do câmbio.
Total de 2 pontos.

TERMO 12.5.298.,
28 de Dezembro de '1.960
_Requerente: Pierre Etienne Bessiem
— França,
Tit u lo: Bomba alternativa auto-re,
guladu-a para injeção de combustível
em motores —
invenção
1.0 — Bomba alternativa auto-reguladora para injeção de combustível ent
motores, na qual a regulagem de va.
zão é obtido por meio de urna peça
móvel chamada "lançadeira" suscetivoe
de ser deslocado, sob efeitos antagónicos de um líquido motor e de urna
mola, entre uma posição de repouso.
dete:tninada por um ' batente sólido, e
uma posição final oposta determinada
pela liberação de uma abertura de •
descarga para o dito líquido motor,
sendo o movimento de volta da lança
deita desta Ultima posição para 1
posição de repouso freada por um e*
t *angulamento através do qual a lança
dei a deve fazer passar o liquido mo
tor. ca-acterizada por apresen far meio
suscetíveis de tornarem variável a dig.
tenda que separa o batente t6Tido
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tentas dos Betados Unidos da América enrolamento ,separadas axialnaente en- sia Repartição de Patenteia dos Ires
<do Norte, em 28 de abril de 1960, sob tra ei por maios isolantee, camada. red tadoe Unidos da América, ene 1+2
-Malmente edjacentee nas respectivas tee- meço de IMO, sob ae°
o lite 25.432.
eõee de enrolamento de alta tensão ame
de ligadas em -série de enodo que os -exTERMO 126 . 264
'tremes -terminais do enrolamento de
-Ttlaido
-alta tensão ocorrem as camada :zadial31 de Janeiro de 1.961 — mente sinais distante ele dito -enrola•
26 de Abril -de .1901
mento de baixa tensão, e -meios de
Requerente: General Electric Com- 'blindagem das espiras terminals de di- Requerente: General .1eleotric Oeste.
pany
Estados Unidos da América. te camada mais próxima -do enrola-, pany — Estados Unidos da lAsnériee.
Título; Aperfeiçoamento em Diste. mento de alta tendo e dita c.amada,
A,petfeiçosbenento eis ohne
ma de contraia descongelador para re- mais afastada do enrolamento de bale deTitulo:
reação
eéredica — Privilégio da
frigerador
Privilégio de -invenção.' xa tensão, para que dessa maneira as
10 — Aperfeiçoamento -em sistema' tensões elétricas através de, e também Invenção. .
.1. 0 — tinia -chave de maçai° eérzeicie
de contrele descongela dor ,para refri- -o tamanho do hiato -entre dites enrogerador, conforme descrito e ilustrado' lamentos de alta ea :baixa tensão sejam: caracterizada por.: ama -cabra ifermad¥
por um par de capas eeendutivas
acima, caracterizado por: um evapo-' reduzido. a um mínimo aceitável.
TERMO 125.815
letivamente finas, pelo menos 'um
redor operando normalmente a temTotal de 3 pontes.
ditas -capas conformada com ima /de
peratura abaixo do ponto de congela-1
ie de Janeiro de 1961
Finalmente, e nequesenta reivindica entremeia de *ente para a outra
ção da egua, meios de congelamento
Requerente: Mammiteu Okimaka' para aquecer peei/eticamente o dito' os favores da Convenção Internacional, pelo 'que 'constituindo una cavi42
— sio Paulo.
evaporador a uma temperatura de des-' visto a presente invenção ter sido de- da chave; cada uma das ditas ,capre
'Título: Processo de fabricação de congelamento; e meios, de contrele pa- positada na Repartição Oficial de Pa- tendo uma parte terminal integrada
bolsas -de 'bambu — Privilégio de in- ra controlar a operação de ditos meios tentes dos .Estados Unidos da América mesma; um
um contato eixo preso na -leo
.
venção.
de descongelamento compreendendo do Norte, em 18 de abril de 1960. sob, perfície' Interior de uma dali ditas eea
1.° — Processo de fabricação de um corpo de elevada massa térmica -o n.° 22.723. .
pas dentro da dita cavidade; um br
•o de contato de mação térmica fim
bolem de lbembu, 'caracterizado por disposto para ser resfriado pelo dito
-it outra das ditas capas e e.tend ld
partir de uma placa plana de fundo, eveporador durante a operação normal
•
• TERMO 127.7/74
de qualquer .configuração desejada, em do dito evaporador; e chave sensível
dentro da dita cavidade, -Mo breio
tomo da qual •mio pregadas es extre- a uma predeterminada temperatura
com um contato móvel fixado na e&
de 21 cie Março de 1961
extremidade livre para tocar com
midades de uma pluralidade ide ripas baixa do dito corpo para iniciar a opecontato -fixo; -e meios isolante el
de bambu, adjacentes lateralmente ração dos ditos meios ele descongela-umes às outras, e constituintes da --su- mento e sensível a uma pretermineda Requerente: Helcy 'Francisco -da cemente separando .dite capes testa
da outra; -ditas capas empilhadas erde
perfície lateral da lbolsa, ripas estas temperatura alta do dito corpo para Costa — Estado da Guana'bera.
dispostas contornantes, preximo es suas terminar a operação dos ditos meios
Titulo: "Original •modelo de cinta tae sebre dito isolante pelo que
meado uma
uma chave em forma de peseiextremidades euperiores, de -uma arma- de .descongelamento; .ditos meios de elástica" — Modelo de utilidade.
lha fina -de baixa messe téamera earz
ç5ø ou aro interno, de 'configuração si- descongelamento incluindo uni circuito
milar de placa de 'fundo, porém de descongelador para circular ,fluido aquee 1.0 — "Original -modelo -de -tinta condutividade 'térmica.
maiores dimensões, te com eoneleaeão cicio, primeiro em elites trocas de ca- elástica", constituído de três faixas
Teta/ ele 7 pontoe
provida -por erma eira -ou 'cordão tran- lar .com dito evaporador e depois .em: de tecido elástico, sendo e parte posterior única e caracterizando-se essenFinalmente, a .'requerente reivindica
çando cada ripa com -o -citado raro.
troca de calor com dito corpo.
cialmente por ser a parte da frente os favores da Convenção Internacional
'Total de 4 -pontos.
Total ale 9 pontos.
formada por duas faixas dispostas em visto a presente invenção ter sido deFinalmente, a requerente reivindica: diagonal e em sentido inverso uma da positada na Vepartição Oficial sie
os favores da Convenção Internacional.; outra, fixadas ara parte posterior por tentes doe Estados Unidos da
TERMO 126.263
xisto A presente invenção ter , sido de-' costuras laterais e no centro unidas por rica do Norte em 3 de ;lenho de 19
31 de Janeiro de 1961
positeda na Repartição Oficial de Pa- uma \costura ornada .*ou não por bor- sob, o -n.° 35.817.
tentes dos Estado,. Unidos da Amé- dado.
Requerente: General Electric -Com-1 rica do Norte, em 30 de março de! Total de 2 pontes.
pany
_Estados Unidos da América., 1960, sob o ri.° 18.720.
'TERMO 128.802
'Titulo: Aperfeiçoamento em supre'
28 de Abril .de 1961.
mento drigua -para máquinas fazedoras
-TÉRMO 127.815
'TERMO 177.432
de galo automática — Privilégio de in-'
Requerente; N. V. letelipeGloei•
venção.
de 22 de Março de 1961
8 de Março de 1961
lampenfabrieken — Holanda.
1.0 — Um ,refrigerador -caracterizaTitule; Aperfeiçoamentos em tra
Radio Corporation of America
do por; uma caixa exterior incluindo, Requerente: General .Electric Comrelativos a arranjos de -circuitos ele
uma parede externa e um divisor in- pany — Estados Unidos da América, Estados Unidos da América.
primento — Privilégio "de invenção.
Titulo: Aperfeiçoamento em arranterno espaçado 'e isolado da dita caixa
Titulo: Conversor de fraqiiimoia
e formando ,uni conspartirnento-conge- jos de enrolamentos para aparelhos Privilégio de invenção.
— Aperfeiçoamento. em ou releder, um fazedor de gelo automático elétricos — . Privilégio ,de invenção.
lativos a arranjos de circuito de ide
-* incluindo um molde de 'gelo -colocado 1. 0 — Aparelho elétrico caracteriza•Ponto Caracteeletioo
primento particularmente para uso' ore
dentro do dito compartimento conge- do por compreender tun núcleo magaparelhos muito 'pequenos, por exem. leder, a meios para suprir nuns carga nético estendido em uma direção meai,
'Um conversar -de frequência 'incluin- plo para aparelhos • equipados cote
um
enrolamento
de
baixa
tensão
comde água ao dito molde compreendendo um dispositivo transistor tendo u,m' transistores, tendo um retificador
do uma válvula nperada ..a solenoide, preendendo espiras de condutor isola- primeiro eletrodo emissor, nra eletro- onda completa e em condensador
para suprir a ãgua, suportada sebre a do enroladas axialmente em camadas do -base e um -eletrodo coletar, tura clre alisamento, caracterizados ,pelo faro
dita parede erazeire e disposta .dentro concêntricas e espaçadas radialmente culto ele entrada para ondas portado-, que a voltagem da lirtha elétrica 4 afie
do espaça isolado entre a dite caixa e de modo a formar passagens axiais con- mi de ninai modulado ligado entre a' alentada através de uma iropectancie
o dito -revisor; mina linha de alimen- tinuas para circulação de fluido atra- dito primeiro eletrodo emissor 4 ,o' reativa, de preferencia um segundo
tação de .água estendida - numa inclee vés do enrolamento de baixa tensão, dite eletrodo base, um circuito de ma! condensador que é pequeno 'eletiva-nação zazoável desde it dite aelvelse as espiras na camada do dito enrola- da de freqüência /intermediária aeoplae mente ao condensador de alisamento,
até dentro do dito- compartimento eon- mento de baixa tensão zadialmente do com o dito eletrodo coletor, carac- ao retificador de 'onda completa, e veie
gelador e tendo mesa extremidade de mais afastadas de dito núcleo sendo terizado por um segundo eletrodo emis- fato de -que -em Paralelo ,com 40 eme'
saída posicionada por cima do dito contíguas, um enrolamento de alta ten- sor. ,dispositivos acoplando regenerati- demudar -de alisamento, está conecte.
molde; e -uma chapa defletora para são compreendendo aspiras de condu- warnente se ditos eletrodos base, coletor de uma resistência dependendo de vela
receber o tato de água da dita linha tor isolado enroladas mialmente em e eagundo emissor, e diapositivos ,para tagem, .e, qual limita a voltagem atree
de alimentaçfcs a dirigi-lo para den- camadas concêntricas /radialmente -es- aplicarem uma voltagem de ,controlei rés do condensador ele alisamento a
tro .do nnolde. dita placa -estando mon- paçadas de modo a formar passegens de ganho -entre os entoe eletrodos amei voltagens da linha elétrica.
tada -sare ,dito molde e incluindo axiais contínuas para circulação de flui- se • primeiro emissor para controlar o
parcialmente /urna superfície -corrugada do por dito enrolamento de -alta ten- ganho de conversão do dito conversor 'Total: -4 pontos.
verticalmente ,que se !situa no caminho são,, -havendo um esriaço nu hiato ra- de ereqiiencia.
A requerente reivindica de eciirdo
• do jato de água que flue da dita li- dial separando ditos enrolamentos de
com a Convenção Internacional e O
Seguem-se
-os
pontos
2
-a
10.
I
nha de alimentaç5o.
alta .e baixa tensão, azo espiras ma caArt. 21 do Decreto-lei 0.0 2.903 de
Total de .3 pontos,
mada de dito enrolamento que ficam A requerente reivindica, ele acerdoi 27 de Resto de 1945, a prioridade
Finalmente, .o ,requerente reivindica' mala próximas de dito enrolamento ele com a Convenção Internacional a 4;) do correspondente pedido depositado
os devores da -Convenção Internaciona?, baixa tensão sendo contíguas,' outra. Art. 31 -do Decreto-ed a.° 7 .903 de na Repartição de Patentes da "Alevisto a presente invenção ter sido de.. camadas de dito enrolamento de alta 27 de ageeto de 194$, a prioridade, manha, em 4 ele maio de 1960, idt
positada na Repartição Oficial de Fe- tene5o compreendendo dual foçam ele do commoondeesto pedido -depositado roo TI 18285 vrnbnie.
sura determina a -poeição de 'repouso da
lançadeira, do orifício de etereitree (Mia
colocação 'merca -o fim ;do curso da
lançadeira.
Total 10 pontos.
A. requerente -reivindica de acerdo
ocen a Convenção Internacional e o
Art. 21 do -Decretodei -o.° 7..903 de
de aedsto de 1945, as prioridades
doe ,conespondentee pedidos depositadoe na Repartição de Patentes da
França, em Si ele dezembro -de 1959
• 30 de março de 1960, sob os nem°.
TOO '814.663 e 822.898, respectivamente.
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letiRMO 128.989

TÉRMO 129.433

5 de Meio de 1961

24 de Meie de 1961

• Itequerente: Egon Frederioo Beeker
Rio Grande do Sul.
Titulo: NU° modelo de lâmpada
- aoulante para teto — Mocialo de
rei
littlidade.
. 1.0 — "Nevo modelo de lâmpada
aso/Jante para teto", própria, em
rtieular, para ônibus, aviões e ouIi veiculo, de transporte coletivo,
motorizado pelo fato de compreen,
ar um corpo 8co e, substancialmenesférico, constituído de duas sen. as, reciprocamente, encaixáveis, ten.
uma delas, no sentido axial, um suoda para lAmpada elétrica n a ou.
ris, também no sentido axial, um prongamento externo tronc8nico com um
Meio na extremidade; e pelo faio de
e o referido corpo esférico é mentieg reunido — com suscetibilidade de
eibteção e de mudança de orientação
se- per maio de dois elementos circulalieis e. substancialmente, planos, proOdes de aberturas centrais que se
adaptam ao referido -corpo esférico e
Mantidos reunidos por Urna série de
Ws parafusos que atravessam um dos
ieferidos elementos e se atarrachem no
tette:
Tete' de 3 pontos.

.i

to

Requerente: Fábrica Italiana Mag.
neti Marelli S.p.A.
Itelia.
Título: Dispositivo de regulagem,
por intermédio de dispositivos de cilave ou aparelhagem semelhante, do
comprimento de hastes e• bielas, em
geral, para limpadores de parebrisas,
em particular, ou constituídos de, pelo
menos, dois elementos, substancialmente. acertados. suscetíveis de deslizar, longitudinalmente, entre si e
deslocáveis; reciprocamente.
Privilégio de invençáo.
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rência compreendendo transistores li- terizado por. ter a forma de um pa..
gados em paralelo na sua onerada a ralelepipedo, chanfrado cai uni dos

na sua saída, Caracterizados por uma
adequadamente alta no cir.
cuito emissor (comum) do transistor
(es) do estágio de saída para proporcionar uma *realimentação .de voltagem
e corrente negativa individual, do estágio de saída e por um meia para
aplicar a voltagem produzida através
da citada resistência a um estágio pra.
cedente do amplificador para produzir
uma realimentação de voltagem e corrente negativa total.
Total de 4 pontos.
A requerente reivindica de ectirdo
com a Convenção Internacional a o
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903 de
27 de agOsto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Alemanha, em 30 de maio de 1960, sob o
n.0 N 18422 V1119/6152.
resistência

rireigt:Aos, onde

possue duas portinholas, que se abrem para fora e de cima para baixo, - separadamente, até
a horizontal, fixando-se nessa posição por melo de guias bilaterais, formando, um balcão de trabalho, dalido acesso direto aos depósitos de café moldo. — Total de 4 pontos.
TERMO N9 130.569
De 1 de junho de 1961

Rnquerente: Rockwell — Standard
Corporation — Estados Unidos da
América.
•Titulo: Assento giratório, oscilante automático — Privilégio de Invenção,
19 Um assento giratório, oscilante
automático para veiculo tendo unia
porta -caracterizado por compreender
uma seção de assento montada para
movimento articulável entre uma posição para a frenic e urna posição
para trás, dispositivos atuando dita
seção para dita posição para trás,
um fecho desengatável para reter
dita seção do assento em dita posição para frente e um mecanismo de
correr de ligação de porta para soltar dito fecho conforme dita porta
é aberta. — Total de 8 pontos.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido depositado na Repartição de Patentes dos • Estados
Unidos da América, sob n9 59.420 aos
7 de setembro de 1900.

1.0 — Dispceitivo de regulagem, por
intermédio de dispositivos de chave
ou aparelhagem semelhante, elo comprimento de hastes e bielas, em geral,
em particular, os constRuidos'de, pelo
menos, dois elementos, substancialmente, achatados, suscetíveis de des- •
TERMO 1n19 129.517
lizar. longitudinalmente, entre si e deslocáveis, reciprocamente. caracterizaDe -26 de maio de 1961
do pelo' fato de que cada um dos se.
feridos elementos, deslizantes conste. Requerente: General Electric Comtuintes da haste ou biela apresenta pany — Estados Unidos da América.
dispositivos de - cooperação suscetíveis Titulo: Aperfeiçoamento em vedade transformar o movimento de tor- ção estanque a gás e processo de fa— Privilégio de Invenção.
Olo de uma chave de leões ou apare- bricação.
19 Um aperfeiçoamento em vedalhagem semelhante — cooperante, si- ção
estanque a gás e , método ' de famulttineamente. com tais elementos de' bricação
conforme descrito e ilustracooperação — em movimentos axiais do acima ,tendo um envólucio estanopostos • dos referidos elementos; e pe- que ao gás capaz' de resistir à face
lo fato de que os dispositivos de coope- de recozimento ("baking") a tempeTERMO 129.410 .
ração de um elemento e os do outro raturas acima de 300°C compreen— cooperantes. uns e outros, com ter; dendo uma primeira • porção tendo
TERMO /49 130.867
borda ,uma segunda porção tenmesma aparelhagem — se acham dis- uma
Depositada em; 24-5-190e.
do
uma
borda
semelhante
em
JustaDe 18 de maio de 1961
postos, respectivamente, a diferentes posição com a primeira, e caracteridietenclas cio eixo da referida haste zado por uma camada de -material
Requerente: Ugo Losuloardi -- São
Requerente; Mieczyslaw Josef Wie- ou biela.
termoplástico entre ditas bordas for
noticie
Total de 15 pontos.
modo uma vedação estanque aos ga- Paulo.
A requerente reivindica de ac8rdo ses entre as mesmas, dito material
Residente 'em: São Pauto — Capi- com a Convenço Internacional e o termoplástico sendo um material ter- Titulo: NU° modelo de cartão
postal transformável em estereoscó01.
fusível com um ponto de pio
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903 de moplástico
— Modelo de Utilidade.
fusão
acima
de
300°C.
27 de ag6sto de 1945. a prioridade
19 N8vo modelo de cartãoã postal
Finalmente
,a
requerente
reivindiTitulo: Mãquina universal para pie-. do
correspondente pedido depositado
ooldar • colar hermeticamente tem. na Repartição de Patentes na Itália. ca os favores da Convenção Interna- transpormável em estereoscópio No
que um cartão retangular alongar,
as de formato e papel especiais, se- em 27 de maio de 1960: sob número cional, visto a presente invenção ter -é
caracterizado por ser dividido nu sido depositada na Repartição 011re recipientes de papel simples ou 3860.
.
ciai de Patentes dos Estados Unidos sentido longitudinal em oito seções acetinado,
com
beca
circular.
!
da América do Norte em .1 9. de jitaiho transversais, a primeira e segunda
de 1960, sob o n° 33.129. '
seções constituindo uma das faces da
Privilégio de invençao.
cantão postal, a terceira seção tenTERMO 129.485
do recortadas duas abas móveis em
. I.° — "Máquina universal para pra.
ura • e outro extremos respectivos,
moldar e colar hermeticamente tam•
TERMO N 9 130.390
tendo, na parte restante entre ate26 de Maio de MI.
pai de formato e papel especiais, .38.
duas abas, duas lentes ampliadora/ De 27 de junho de 1981
bre recipientes de papel simples ou Privilégio de invenção: eletirma padispostas aos lados de um furo cen.
trai ovalado que na linha divisória
parafinado, com beca circular", em ra conservação de calçados".
de abrange as seções segunda e terceiRequerente:
Companhia
"Ulla"
ue a mesma nume modalidade cons.
',íon Sandrault, francês, comerciare
tutiva, compõe-lie de colunas conven- te, eseebelecido na cidade de Z. Paulo. Máquinas Indústria e Comércio — ra; e sendo á quarta seção, a outra
São Paulo.
face do cartão postal, ligada, esta
elonais ou outros tipos de suportes,
Titulo: Novo tipo de armário-bal- seção, a quinta seção na qual se euem que se assenta a plataforma 1m- - . 1,0 — Farina para conservação de cão
para moinho de café — Modelo contram dois filtros difusores de lua
ill/cintel superior; nesta plataforma, ca- calçados, do tipo formado por um bio- de Utilidade.
ligada, esta quinta seção a sexta se
co
convexo
forma
de
bico
de
com a
faeteriza-se por ter praticado uma pai..
ção -destinada a grampa gem ou co
"Novo
tipo
de
armário-balcão
19
. Ogem vertical, na qual é passante sapato feminino, poseuindo base piai - para moinhos de café", caracteriza- lagem,- e que, por sua vez é ligac‘
ra haste, cujos movimentos de eu- na, caracterisada pelo fato de na par- do por, ter a forma de um paralelepí- a sétima seção onde se encontran
. ida e descida são comandados por pe. te interna da convexidade do dito blo- pedo, Ch
anfrado em um dos ângulos dois orificioa para colocação das ima
' a incluindo
l
o buo de mola; a extra. cd, ser disposta urna eanaleta para superiores, onde possue unia porti- gemi fotográficas dispositivas, senda
ligadl
4lidade superior da baste, termina 'em receber u'a mola mis V, de extremi- nhola, que se abre para fora e de finalmente, esta sétima seçãogem
a
a grampa
cima para baixo, fixando-se na posi- à. oitava, destinada
.todestal com prato ou encaixe subiti- dades livres arredondadas.
-- Total de 2 pontos
ção
horizontal
por
meio
de
duas
1
ponto
característico.
!bane
fiável. conforme diâmetro da base do
guias, colocadas bilateralmente
eacipiente, para assentamento do Memportinhola, formando um balcão d,
no, já com o conteúdo, a, ser fechaTERMO N9 181.001,
trabalho e dando acesso ao depositar
TERMO 1'89.E8
40; na plataforma da máquina há eixo
de café moldo. — Total de 4 Don-De 19 de julho de' 1961
. vertical, no qual tem montado suportos .
26 de Meio de 1901
pte.,c em que te fixa ferramenta aqueciMontecatini, Societe Generale IN
41 . substituível, conforme di-metro da
eeIndustria Mineraria e Chimica TERMO N9 130.391
a do recipiente a ser fechado, pos- Requerente: N, V. PhilipseGlosdan-Itália.
.•
penfabrieken
—
Holanda:
/puindo seta ferramenta friso circular
- De '27 de junho de 1901
Titulo: "Fungicida a base de ditie
Titulo:
Aperfeiçoamentos
em
ou
re.
Mentrante, e dita ferramenta é aquecarbamato de alquileno e procer,v
por resistência elétrica ou outro !ativos a amplificadores .de transistoé
Requerente: Companhia "Lilla" de para a sua preparação".. — Privil(
de
realimenteçAo
negativa.
Máquinas Indústrias e ColMrcio — gio de Invenção.
ma; dito suporte deelocável verti.
São Paulo.
ntalmente no eixo, conforme altura do Privilégio de invenção. •
preparar ui
Titulo: Niko tipo de armário-bal- 19 Um processo para
oseiplente a sor fechado, • dita des.
à. base de . uns . .
produto
fungicida
,Aperfeiçoamentos
em
ou
se.
0
7-1.
cão
duplo
para
moinhos
de
café.
—
esseaeão do suporte é regulável ,por latimo a amplificadores de transisOr Modelo de TRilldade.
mietura , de sais insolúveis de ácido ...
Mein de parafuso, incidente . no eixo. de realimentação' negativa compriien- 19 "Mv() tipo de armário-balcão
ditio — carbônicos, ce
a Moí'
Total de 5 pontos,
dando um estágio de saída. de .prefe- duplo para moinhos de café", carac- racteriead.o pelo fato de que

ji
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•

•
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ela ou mistura bruta das amenas am laminai da mencionada barra ifflis- da ueela sólida em uma solução de Pa tentes dos Estados Uretlos
solução' 'aquosa, obtida pela -decores tiea severamente -deformadas. em sus uréia, remover a -dita suspensão do América do Norte cai 28 de feserei(4
posição dos elotriciratos aminicos (de- condiçÃo montada, sendo a +quanti- meia, como uma fusão, enquanto de 1968: — Seguemeee 1CORIS l pOtik
eivados da ;reação entre o ,dieloro-; dade 'desta distorção do mencionado fornecendo ealor continuamente, tos caraeteristicos.
etano e o :amoníaco) -com ibases mala material substancialmente-sólido, simi- controlando o dito abastecimento de
fortes 'que as próprias aminas, e fel-1 lar à .borracha, e sua elasticidade lel calor, de modo que a temperatura de
Termo de Paeeute cã° 140,1i7
ta reagir com 'bisulfeto de (carbono, que sua tendência -de expandir-se da saida da dita fusão seja "metida'
em presença 'de amoníaco, -à terqpe-, .sua condiço I deformada estabelece abaixo -de 145°C.
De 4 de maio de 1969
ratura não superior a 45 9C, de pre- altas ferçaw fricionals entre •seu deiFinalmente a depositante Telvine
ferência entre 30 e 40C, -e a um pH metro -externo e -o diâmetro interno -dica de acento com e 'Convenção anentre 8 e 9, :adicionando-se ia seguir, dos mencionados encaixes terminais ternacional é de (maternidade cem Pesten Manufacturing Company ene
à solução aquosa de sais amoniacais suficientes para segurar• as partes e artig o 21 do 'Código da Propriedade Estados -Unidos da :América.
mencionadas 'fixas com Industrial, a prioridade -do correspon.,
de ácidos alquileno •ditiocarbemi- deformadas
TRulo: "Dispositivo para conluiem
aos mencionados encaixes dente
cas assim obtida, à temperatura não relação
pedido depositado na Reparti- AleX to _trio de máquinas initornetrinee,.
termineis
nal
média
que
o
menciosuperior ia 709C, de preferência enção .de Patentes da Holanda, em 28 — Privilégio de Invenceo.
dispositivo de (aceelamento -de
tre 4D e ,509C ema solução aquosa de nado
outubro de 1956, sob o 'numero'
transmite
a
mencionada
ferça
dada
um metal que forma sais insolúveis -de em -encaixe [terminal para se ou- '211.715. — Um 'total de -de 5 pontos.' 1° 'Dispositivo para contei:em' se
freio de máquinas .automotnisesecome
com os ácidos elquileno — ditiocar- tro. — Um total de 9 pontos;
preenciendo uma mecanismo para tone
bernicos e em (continuação separando.
trole .de um dispositivo :redutor de
por 'filtração, .secando e moendo a
ei
velocidade associado a um &men' It
-mistura dos sais insolúveis dos áciTERMO
N°
107.890
Termo de Patente n° 113.629
de um conjunto de 'transmissão e
dos alquileno — ditiocarbernicos „forgado -a um 'motor, (o dito m ace-nem
mada. — Total de 4 pontos.
• De 7 .de janeiro de 1959.
De 29 de setembro de 1939
'incluindo ema emite Ide . potência 4
A _requerente reistinclica de acórdo
dispositivos anecanicas para - centro.
com -a Convenção Internacional e o
'Requerente: . Faebenfabriken Bayer Sue o fulicionemento do -dito diepods
Art. .21 do Decreto-lei n 9 7.903, de Perfect Circle Corporation — Es- A et i eng eselisclua ft, Leverku
eivo redutor de velocidade., ,um prg
27 de-agresto de 1945, .a prioridade do tados Unidos da América.
werk, República Federal Alemã..
de controles para a passagem ao
correspondente pedido depositado -na Titulo: "Es!ruteras Compostas e
Pontos caracteristices de "`.Pinee potência, ligados 'me série -entre
Repartição de *Patentes da Itália em processo para fabricá-las". — eleri•
dispositivos
cesso de produzir scduções coloidais' -dita ponte tios i
20 de julho ele 19.60, sob ne .12:801,
ellégle de Invenção.
mecânicos, para -controlar ia /aplica.
terapeuticamente valiosas"
ção de potência da dita dente eae de.
1° Uma 'eetrutura composta, -une- légio de invenção).
tos dispositivos encanices'. 'MIO
ierizada por' 'compreender duas parTERMO _N9 131.113
Processo
de
prodwzir
:soluções
cie.
tes de metais diferentes tendo caos toldas, terapenticamente valiosas, controlar a 'aplicaçieo de potência
ficientes ele expansão diferentes, uma 'caracterizado pelo fato que, um mo- dita fonte aos dhos dispostives 'meDe .25 ele julho -de 1961
cânices, dispositivos -operáveis pb;
das Altas partes terielo uma superdo processo de acerdo 'com um operador ,para -controlar -a To*
fície • provida com uma pluralidetie. •lificação
Reqüerente: António Ctuiha Freire ,de peguenae pontas e projeções dis- o patente de invenção n° 63,e35, 1,41 , cão 'dos 'dita' -controles ele passaeenes
às soluções salinas 'fisioló- e dispositivos automáticos que fezes
— São P.aulo.
postas ao -acaso em toda .a superfi- adiciona
•icas usuais polivinii-pirrolidona -em cionain em consequência da posiçao
Titulo: Nevo processo .de 'plantio
sendo e outra parte _formada na ' 'quantidade
til -que -a pressão --coleie do dito conjunto de ttransmissão ein
e respectivo equipamento. Privi- dite isuperfide e se superpondo , a didosmótica -e o viscosidade .da ¡soeu- relação ao ponto neutro, para eo4
leigo de Invenção.
tas ,pontas e projeções e enchendo e; -ao
'formada
aejam _superiores às do trolar a posição de onero dos dit
19 Návo processo de plantio e res- espaços entre elas, pelo que. ditne
pectivo equipamento, e compreen- parte ficamlinterligadas intimamente plasma sanguinco.
control es de eassegem, e perfeiç oj
no referido mecanismo a
dendo a utilização de saquinhos ou uma à outra. — Seguem-se os liou
Finalmente, nos termos da -Co» mentos
controle, caracterizado
caracterizado por , comp
pacotes contendo sementes ,terra ve- tos de .2 a 28-.
-veeção da União de Paris -e -de .con- ender
um
dispositivo -de retarda.
getal, fertilizantes, -inseticidas -e ou- A requerente reivindica de acerte) rormidade 'com o .art. -21 do Código
tros -elementos essenciais para a com e Convenção Internacional e o' da Propriedade Industrial e alteia mento sensível à passagem de potêne
planta germinar e alimentar-se nos Art. 21 de Decreto-Lei. n e 7903, de -consoante , o disposto no Acedo ela da dita fonte ROS ditos disposie
•primeiros meses, caracterizado pelo .2,7 de regeste de :1,945, a -prioridade do. Tento-T3rasileiro de 4 de setembro de eives eneeeenicos, liara interromper A
de potência no fim de une
fato de os referidos saquinhos, após correspondente pedido depositado na 1953, promulgado pelo Decreto _Le. passagem
período predeterminado de tempo
convenientemente 'umedecidos, serem Repartiç'em 'de Patentes dos Eetados gislativo n° 39-1957, reivindica-se a depois
(da iniciaçào ela pesagem de
depositados -à flor do solo, num com- Unidos ela América, em 26 de :nevem- :prioridade do correspondente -pedido potência,
de modo que o dito dispqde :patente ,depositado na .Alemanba,
passo convenientemente -a -cada plan- bro de 1958, sob n' 776.483.
em 4 de fevereiro -ti 1943, sob o n° elevo redutor de velocidade é apas,
ta, çconstituindo cada saquinho .um
cedo durente um periodo de tempO
F 2643 lera-30h.
canteiro unitário. — Total de :3 .ponpredeterminado e -depois 4 .1.1beradle„,
tos.
'TeRMO N° 114.-026
— Seguem-se 'os pontos 2 ,a 3. . .
,".
I
•
Piloridade: Estados Ithádos eee
De 15 de outubro de 1959
TÉRMO N° 106.440
América, em '5 ele -novembro -de 19311,
. Tellà1,0 N 113.4r5
sob
ne 772:021.
Requereetee ferhenfabriken Bayer
De 6 de novembro de 1958
Aketiengesellscha ft, sociedade alemã.
De .21 ,de :setembro de 1959
Pontos característicos de: ,
Privilégio de invenção — "A perWRMO N° 110.208
para a obtenção de esteies 'lio- feiçoamentos
Depositanee: Clevite Harris
em fechaduras • de seFosfericose
e:Privilégio de invenção). gurança", Aleis
'dures Inc. em (Cleveland, Estado .de
iCrepinsek, alemão,
1° Processo para a obtenção de
Ohie, Estados Unidos tia -América do
De '6 de 'inalo de 1969
domiciliado na 'Capital
ée!eres tioefosferdeos, caracterizado industrial,
• Norte.
do
Estado
de
São
Paulo.
• pelo fato ele se reagirem halogenetos
Requerente:
Dunlop Rubber Cones
Pontos -caratecrielicos :de: '"Aconla. de fluor-fenil mercam() metila • com
plusy Limited — Inglaterra.
• merito Tlexivel 'proceeso de ealici- -sais
1°
Aperfeiçoamentos
em
-fechadude ácidos 0,0 di .elquil tiol -fosar 'o mesmo" ele eivtlegio de :inven- fóricos.
ras de -segurança, do Aipo ;que comTitulo: Aparelho para fornece;
ção).
,preende uma -caixa embutivel .no material -em 'forma Ide /alba e usiea
Prioeidade: Repartição de Patentes corpo da porta e dentro da qual máqeina ele fabricar pneumático. -.1° Acqplanaento elexixel para da lelemarilia, em 18 • de outubro .de caixa
está' -disposto, :deslizantenreute Modelo ide Utilidade. •
tranemier ama .quantidade .dada
1958, sob o numero F' .26 .849
-um ferrolho (comandávol
terça, caracterizado pelo fato de que Ferb-12 o. — Um total de 4 pon- anáve,1,
desde pelo menos »um lado e, prefe- 1° Um aparelho pra 'fornecer a:1
um ' diemetro Inserem dado; uma tosrivelmente, desde es dois „lados, com- terial em. forma ele telha e
eonsp ee de -um ,prinie.ire e segundo
prendendo .ainda um eixo cilíndrico máquina de fabricar pne~tico, caencaixe ,terminal óco, eada 'UM 'tendo
passando transversalmente eirraves racterizado por compreender:
•barra, ...substancialmente • senda, de
TORMO -N° •97.993
da caixa e saliente para os dois 1a- -carretel para ,transportar o untam
material ,deformentel, elástico, eimi.
aios principais da insufla, a :alojado em -anime uni -motor -elétrico p
• lar et borracha, tendo uma -primeira
pelo menos eiratoriazuente movei, fazer girar o carretel; um 'encontro
De '25 de outubro de 1957
,
segunda parte terminal, sendo e
da passagem de unia -peça -mável para com um 'segmento
• diâmetro externo da 'primeira :pares Requerente: St am ie. a rben LV. :dentre
tubular
ligada
(com a caixa, earacte- -material .em íõlha pass. -promover
'terminal da mencionada barra na Heerlen,
rizados
pelo
fato
de que 'a dita 'peça desvio tdÉlste entre ..o ..carretel .a m4, sua condição não deformada maior
e
formada
duas frações quina de febricar pneumático, sendo
é
-tubular
- do • que o diâmetro interno do men- Pontos característicos ecte "Pro- dispostas em serie epor
axialmente
cor- dito immbro movei guando o 'seg'. eionado primeiro encaixe terminal cesso para a produção ' de uréia respondentes, projetando-se em senmento ,de IllateriA . e retificado cne
•e eco e o diâmetro -externo da ssegunda substancielmente anidra" (Privilégio tidos
opostos em cada lado de dita fletido; e • um -dispositivo elétrico
-parte terminal tia mencionado barra de invenção).
caixa de .alojamento do ferrolho, para controlar a velocidade ele reta.:
na sua -condição não -deformada
aks motor te -acionado pelo :mem1° Processo para a produção de sendo que dito eixo cilindrico gira- çao
maior do que o diâmetro interno -da
-de maneira (jIke quanto maior
mencionado segundo encaixe temei- ureia substancialmente anidra, ca- tódemente alojado -em dita Peee tu -bularconstiembdl- obro,
grau ,de movimento do membro na
. nal eco; sendo a primeira -e segunde racterizado pelo fato de se concen- gação e retenção das Trações desta
ão do 'trecho fie.
eine
de l'elleicae
parte terminal ida 'mencionada 'barra trar uma solução aquosa de uréia sendo para tanto proVido de depres- ("
tido
de material
inelor sere a veloaté
uma
concentração
de
arca
de
87
elstica, similar à 'borracha, forçadas
anulares. 'igualmente 'espaçades 'cidade de rotação do motor. — "To•e respectivamente para dentro do pri- a '96%, teor peso, 'de uréia em nur sões
pontoe.
em
ambas
suas extremidades atol- tal de
vácuo,
sob
ume
pressão
em
excesso
, • 'gilete° e segundo encaixe 'terminal
de 200 mm de Hg e, depois disso, se respondentes a igual canal existente
•A requerente reei/titica de âeárdo
,eco para ,montar oe .encaixes
no semi-circulo inferior da fraeem com a Convenção loternarionel -e .0
Seis na mesma e .establecer nula submeter a dita solução concentre'la correspondente
cunhaeprojetando Art: 21 to Dewrealei X14. 9 7.e".3,
-parte 'centrai.' da mennionada -berne a (uma 'segunda evaporação em uma que se ,enealea onde
em dita .depressão.
27 de esesto 1945..a prioríd ede do
,-;ehistica -e -substancialmente eólide: segunda 'fase, sob um vácuo de
nos de 100 rara de Hg. enquanto re- O requerenee reivindies, ,a -priori- correspondente pedido depositado na
livre de -contato -com qualquer
dos mencionados encaixes termineis,' movendo o 'vapor de águe da "meneie' dade ,de correspondente pedido ele Repartição de Patentes da. Ineerterra.
sendo a primeira e segunda peste , de . modo a eprover uma suspensão Pat"te depositado me Repartição de em 7 de maio d 1908, sob n 5 145a7.
cine6

a

t:evereiro de 1965 689

..1ARIO OFICIAL ( ,Seção III)

43;junda-felra 15
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.MARCAS D EP:Q51TADAS;.,
Publicação feita as aci3rdo 410111 o rfire, ia0 dc Clõdigo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará e.
correr o prazo de 80 dlas para o deredtuento do pedido. Durante ama prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Alas:coal da P/r0pdedade ardastrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Timo a° 664.576, de 5-10-1964
l'èrrno n° 664.573, de 5-10-1964
Jotaço — Produtos Siderúrgicos Ltda .Jorge Balias Cury
Guanabara

,JOTAÇO
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Aço em bruto, .aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido,. aço
parcialmente trabalhado, aço Pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, terso em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável,
lárninas de metal, lata em fôlha, latão
em Rilha, latão em chapas, latão em
vergaihões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. meta ta em massa. ,metais estampados,
metais para •solda, niquel. zinco
Termo n° 661.5 -74, de 5-10-1964
"Rentv S.A." — Locadora de
Televisores
Guanabara

REM
INVOSTRIA BRASILEIRA
...,asse 8
Para di.ainguir: Acumuladores elétricos,
agulhas de gramofones, alto falantes,
amplificadores de som e vidro, antenas
para rádio e televisão, aparelhos cinematográficos (mudos ou sonoros), aparelhos eletrônicos, aparelhos coto-cinematográficos, aparelhos de rádio, bateries elétricas, bobinas, cronômetros, discos gravados, fílinadores, filmes . revelados, fotômetros, geladeiras, gravadores
.de som e voz, lâmpadas, máquinas falantes, máquinas fonográficas, medidores de eletricidade e"de luz, microfones,
"pick ups", pilhas elétricas, projetores
de imagens e de som, relógios, trocadiscos, televisores. transceptores e válvulas eletrônicas
Tétano n 9 664.575, de 5-10-1964Mecânica Martin Volks Limitada
Guanabara

wrwrSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Roupas feitas
Termo n° 664.577, de 5-10-1964
Etelberto Nogueira ô Cia.
Pernambuco

Alniefdi.;.Utilidade"
.Classes: 8 — 11
Titulo
Termo n1 664.578, de 5-10-1964
Pernambuco

Florian-o: PeW

áctio)Televisãci
lã-à a ç '
Classes: 32 -- 33
"
Titulo
Termo n° 664.584, de 5-10-1964
Rário Televisão Coroados S.A.
Paraná -

1311M fi igiãçt
-

Classes: 32 •••—• -33
Titulo
Termo n° 664.585. de 5-10-1964
Rário Televisão Goroados S.A.
Paraná

tdi

Rádiã Aquaçu:,

Nome Comerciai_

Ciasses: 32 — 33
Titulo -

Termos os. 664.579 e 664.580, de
- 5-10-1964
Rádio Televisão Paraná S.A
Paraná

21" Linha Dura

N ."

Termo n° 664.583, de 5-10-1964
Rário Televisão Coroados S.A.
Paraná

Termos as. 664.586 a 664.589, de
5-10-1964
Rário Televisão Coroados S"..A.
Paraná

.

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais na. .3L
riais e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e -cmematográficas
e revistas Impressas
Classe 50
Bilhetes de loteria, cartazes impressos,
literais de propaganda, cheques, clichés,
cartões termoplásticos de identidade,
etiquetas impressas, faturas, folhinhas
impressas, notas promissórias, recibos e
.
- rótulos

Igua-çu-1

Classe
Instrumentos de recisão, instrumentos
cientificos, aparelhos de uso comum;
instrumentos e aparelhos didáticos; mol.
des de tôda espécie; acessórios de aparelhos elétricos inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fios, soquetes, etc.);
aparelhos fotográficos cinematográficos,
máquinas falantes discos grãvados e
filmes revelados
" Classe 32
Para distinguir: Almanaques, apendas,
anuários, álbuns itnpréssos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, jorTermos as- 664.581 e 664.582, de nais, livros impréssos, • publicações im5-10-1964
préssas, revistas, orgào de publicidade,
Rádio Televisão Paraná S.A.
programas radiofónicos, rádio-televisioParaná
nados, peças teatrais e cinematográficas,
programas circenses •
Classe 50
Cartazes, impressos, literais de propaganda, cheques, clichês, cartões termosplásticos de identidade, etiquetas imClasse 32
pressas, faturas, folhinhas impressas,
Para distinguir:: Almanaques, aquários, notas promissórias, recibos e r4tulos
albuns impressos, boletins, catálogos,
edições impressas, folhetos, jornais, liTermo n° 664.590 de (5-10-1964
vros impressos, publicações impressas,
Rário Televisão Garoados S.A.
revistas programas radiofônicos e ráParaná
dio-televisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Classe 50
Envelopes, carimbos, papéis de carta,
cartões comerciais e de visitas, folhetos, folhinhas, ecibas, notas fiscais fu-"ames: 32 — 33
tura, duplicatas, letras decámbio, pro.
Titulo
suasórias, embalagens impressa*

Frente- :à Frente

Rádio., Televléki

Classe 50
• 5.1es:à:liça, pequenos reparos t pinturas!
de automóveis

Tèrmo no 669.591, oe

5-1U-1964

Rártu TaleviSão Coroados S.A.

Paraná'

uituíafa:Liiiidrinã
Classes: 32 — 33
Titulo
Termo n.° 661.592. de 5-10-61
Rádio Televisão Coroados S. A.
Pana

aãcfi
_
• o" Lcindri na'
'

-

Classe.s . 32 c 33
Teu'c
Termos ias. 664.593 a 664.596, de
5-1064
Rádio Televisar Coroados S. A.
Paraná"

rondrinal
:lassai: 52 a 33
CiaCo
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos elétricos, instrumentos científicos, instrumentos e
aparelhos para fins íeis: Craves, soque
tee, tomadas, fios, disjuntores, painéis,
dutoa para barras coletoras chaves fusivels, seguranças, retificadores de óxido de cobre, retificadores de selealo.
válvulas retificadoras, válvulas eietronicas, eletrodutos, aparelhos d iluminação residencial, industrial, externa 'e de
aeroportos, aparelhos de aquecimento,
aparelhos de controle eletronico, roles,
reguladores de tempo, aparelhos de
aquecimento, aparelhos de controle eletrônico, ralés, reguladores de tempo.
aparelhos de aquecimento por alta frequência, vibrometros, vibrografos. apa.,
relhos de fadiga, equipamento de balanceamento, acessórios para linha da
ra linha de transmissão, isoladores, rei
guiadores de voltagem, equiamentos te.
lefonicos de alta frequencia, voltómea
troa, amerometros. wattómetros, Sm.
quenciometros, medidores de fator 4a
otencia, medidores de watt-hora, caia,
drox de controle, , chaves secas, chaves
a óleo, ara-raios, fusiveis, chaves desj
ligadoras, condensadores, transformado".
'reg, reguladores, equipamentos de oro':
va, aparelhos de medição, fogões, fogm
saltos e fornos elétricos, estufas, panelas e bules elétricos, carnaras frigorifi.
cas e aparelhos de refrigeração, geladeira s, sorveteiras elétricas, chuveiros,
aspiradores, enceradeiras, ferros elétris
cos de engomar e passar, batedeiras,
liquidificdaores, máquinas para moer
legumes e carne, refletores, torradores,
balanças, rádios, aparelhos de televisão, alto-Nlantes, discos gravados
cmapainhas elétricas
Classe 32
Alisara catálogos, folhetos, jornais.. pe. •
çae teatrais e cinematográficas, prograa
mas de televisão, programas radiofônla
coa, publicações em geral e revistas;
brochuras, livros impressos, mela de
tudsica e outros papéis imprelsos
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Classe 50 •
Têrcno a.° 664.602, de 5-10-64
Intrusos para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas pnmis- Casa Paulista idelthil!.dades Domiatleas:
dirias, papel de correspondência e reParaná
cibos, impressos em cartazes, aluas,
tabuletas e veículos, "bilhetes Impressos'
664 .'5'7. de '540.64
Têrtno
Àkgilneia de TranFportes a Navegado
AtiNos . Ltda.
Pi
.

Átisa-,faulista—dél
riiiidatrejr Dattaristiai,

nino n.° . 561.609, de 3-30;61
Walter Demainbro •
Guanabara

4:ir kf,Te-g-ação"'" A tiros
•

Têm() n.° 664:298. de 5-10-64
Intermediária de Imóveis Ltda..
'Rio Cnnde dc -Sul

,,
IntermediáriaidQ,
4m6Vii$7
' Clame 24
c664 599. *de 5-10-64
Timo
.. Calçados Lit1-1, Ltda.
Rio Grande CÁ: Sul

• UREIA
813449tt
—t-iiiSradleir$
•
'Classe 36
Calçados para eniltóres
• têrmo- m° '664:60 0. , de 540-64
União ;Brasileira de Educado 'e
Assistineia
Rio Grande aso Sul

idifiaa:miüta
Classes: Ja, 33 e 10
Titulo
T"ermo rt 664.-601, :de 5-10.64
tOsmingo aDocninguest
Rio 'Grande do Std

isQRsAL
Clame 21
Veiculos * suas partes inte gram:4;e. Mi
saber: aros: actomOvels, auto-camicshões. aviões, amortecedores, alavancas
esembio. barccie, breques, bicideras,

Tiuio

rirmo n.° 664.603, de 5-10-64
Indústria Ervateira Tcrnasini Ltda.
Paran á

Ténia n.° 664 610, de 5-10-64
Walter DemombrO
Guanabera

...-tasSe 50 Artigos da classe

offit
Têrnun '11, 9 464.616, 4e 1-40434
Tecnotnetal 3studos e Projetas
Industriais 'S. A.
Guanabara

SELVA
bdústria Brasileira"

Á,

lasse 41 –
Erva-mate
'661:605.
5-10-64
dPror.rayaç'éc)
Kaiser Jeca Corporation
Estados Uni-los Js América

11-14,3
019.2"1.ax-ifit

'ret.-nomeia! Éitridos,
e POMOS Industriais S:211

Ã0
C+ ."‘s4
4rot

Tênno

Ncinse .eneuereial
• Urino n.° .664.617. ,de 34044...
V.eneeslau Aguiar
G-analiar,a

CJ*1
Classe 3
Artigos da classa

late .21
Veículos automotores e partes iate,.
grantes d5 mesmos
Têm° n.° 664.606, de 5-10-64
Walter Deriambro
Guanabara

Tênno n.' 664:611,' de 5-10-64
A. C. Blasifera — Produtos de
Beleza
•

rfTdirstria Bredleira
•
•

Guanabara

Classe '50
Artigos dá Classe

A. C. Blasiterà

SteacK ribuse. ..N6dUttiá de-Beleza
.
Classes: 41, 42 e
Titulo de eJtabelecimento
Temo a.° 664.607, de 5-10-64
Walter Datara-h:o
Guanabara

ktifenational
•
Classe 33
Titulo de estabeleclittento
Tirano a.° .664.608. de 540-64
Walter Deonambro

Têm) n:° '664 '618, de
Veln C C"XnU Aguiar I
G 28.1abElTa

•

Nome •comézeial

Tênue) n.° 664.612, de 5-10-64
Tibor Turcsany
•
G !I a !labora

Parq ue Sn Rentól
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Tórnto g.° 664.619, de 5-10-64
Tibor Turceany
•
'Guanabara

Classe 36;

• Titulo 'de estabelecimento

nu
a . o n.° 664,619, de 5-10-64 3
Transcontinental Bus .Systans, Indk

&San Remo)

Estados Uni-los da A.mérica

Guanabara

caminhai de anão 1 carretas, earn'trometa, .carros arabalantes, ettegaões
asnos, carros-tanques, sarros- irrigais>

.14 Gélden tagle

,•

rei. ,carmças. ,earrocerlei, atesais, dia-J
I ,as circulares para vetem/os, cubos
veiculai. direçtío, estribais, engates ,par
Carros, eixos, freios, ondeio, •locomot
eras, lanchas, motocicloa, matocargas,
moto furgões, manivelas. 118V304. Md'
bus, para,choques. para-lam as. Parabrisas, pedale. rodas, 22108 para bicicletas, reboques, sediadores para veículos.
.seliste, triciclos, tiestietes pare melado*,
vagões, velocApedei, *eretas de contrale eks ~dor e acelerador. tatalele. sicoleibue. ~aio ,de eram tolete. pala

gaink

.Super VItmns Mark
Classe 3
Frase de propaganda

Ciais.; 33
Tttblo

Tanino 31.°- 664.615. de 1.10.64
Tibor Turesarrz
Guanabara

Por Dia

-

Clames: 8, 11, 15, 23 e 36

fleiaJteJransporfe

Fevereiro *1965

Classe 33
Artigoi.da classe
Têm) g.° 664.614, de 5-10-64
Tilxr Tmrcasury
• Guanabara
.

n

.SniRemo'

e

•

Classe al

Onibus a motor, carmeerlas 'de tiOuli
a motor e suas .partes integrantes
Tênno n.° 664.620, de. 5-10-64
Transcontinental Bus System, mi,
Estados Unidos .da América

r,a Silvar Eade
le
%de 49~2eine

Climas 1,8
d. eltabelechnento

Classe 21 `•

Quibus a motor, carrocerias

a motor e :suas tones

45115:41 •

iate grAritem V
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Termo n.° 664.621, d'e 5-10-64
Perfumaria Gned.rs Sobrinho Ltda.
Guanarácse

•

Hennéfix.":"

O campeão dos Hetirds ;

RAM REARMAMENTO MORAI:

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
boletins, boletins impressos, crônicas,
folhetos, jornais, peças cinematográficas, peças teatrais, programas de televisão e revistas

,„ ame 48
Expressão de propaganda
Termo n.9 664.622, de 5-10-64
Lizete Cantinho de Dominguez
Guanabasa
•

Anuario
lLatino
4
•

Termo n° 664.627, de 5-10-1964
Larenuce Ernest Vogel, Elza de
Araújo e Alberto F. Freire Kowarick
São Pauio
^•^

–

RW31103110
_

Frutas e Produtos Alunentícioi

Termos os. 664.628 e 664.629, de
5-10-1964
' Laurance Eriaest Vogel, Elza de
Araújo e Alberto F. Freire Kowarick
São Paulc
4ZAM REARMAMENTO MORAL'

Classe 32
Uma publicação periódica (anaã.rio)
Térino a.' 661 623. de 5-10-64
Frederico joaqu.m .‘ Cevithereza
Minas GeraLs

Café Cevi-Th'ereza
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Café em grãos, tonado, moido
Têrmo n.° 661.624. de 5-10-64
Cinematográfica Carioca Indústria e
Comércio Ltda,
Guanabara

4\
- cfatb,"
sZ>
.0 •0
•
O
czi

•

to‘14'

<r

gy

'nÇ`
Nome comercia/
Termo n9 664.625, de 5-10-1964 Café e Bar Fiõr do Minho Ltda.
Rio de Janeiro

Rolt d gitighert
,INDUSTRIA BRASILEIRA . •

Fevereiro de 1965 691

Termo n° 664.634, de 5-10-1964

ve-s, reboques, suporte para brisa; kap
que de gasolina, tratores, vareta') de
controle, viaturas mecânicas, locomove..
tes, viaturas para tração mecânica, yla.,
turas mecânicas para aviação

Guaiara — Empreendimentos Civis

São Paulo

GEIAPIARA
• ,

Térmo n° 664.637, de 510-1964
Efobrás Engenharia de Forjas
Brasileiras S.A.
São Paulo

WitIPREENDMENTOS
CIVIS .5LTDA.•
'Nome Comercial

REUNA

, Classe 16
•
INDBSTRIA BRASILEIRA
Para distinguir: Materiais para construções e .decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes, balaustres, bloClasse 8
Discos gravados e filmes revelados cos de cimento, blocos ara pavimentação. calhas, cimento, cal, crá, chapas
Classe 50
isolantes, caibros. calxilheA, colunas.
Os Impressos em geral de uso dos
chapas para coberturas, caixas dágua
requerentes
caixas para cobertuas, caixas dágua
caixas -de descarga para adros, edifica'Têrmo n9 664.630, de 5-10-1964
ções xemoldadas, estuqeu. emulsão de
Laurance Ernest Vogel, Elza de
Araújo e Alberto F. Freire Kowarick base asfáltico, estacas, esquadrias estruSão Paulo
turas metálicas para construções, leme/as de metal ladrilhos, lambris. luvas
de junção. lages, lageotas material iati
tante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, ima
deiras para construções, mosaicos, pus
dutos de base asfált.co. produtos para
tornar impermeabilizantes as argamas
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
Classes: 8 — 32 — 33 — 50
gulho,
produtos betuminosos, impar/nea.
Sinal de Propaganda
bílizantes, liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Termo n° 664.631, de 5-10-1964
construções, pers.anas, placas para pa
Laurance Ernest Vogel, Elza de
Araújo e Alberto F. Freire Kowarick vimentação, peças ornamentais de ci.
mento ou gesso para tetos, • e paredes
São Paulo
pape/ para forrai casas, massas ano.
ruidos para uso nas , construções, parqueta& portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação. tan.
lues de cimento, v.gak vigamentos e
•
vitrie
Classes: 8 — 32 — 33 — 50
Sinal de Propaganda
Termo n9- 664.636, de 5-10-1964
Auto-Ter — Peças e Acess5sios para
Têrmo n° 664.632, de 5-10-1964
Automóveis Ltda.
MIA— Instituto Bioquímico Inter..
São Paulo
Americano S.A.
• São Paulo

EUV1STOL
INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Clasae 41
Cs, mate, pão, doces, leite, manteiga Para distinguir um preparado !ermacêutico usado como colirio desconges.e açúcar
tonante e antisséptico
Tênao n° 664.626 de 5-10-1964
Termo n9 664.633. de 5-10-1964
ABC — Arte Brasileira Cineniatogréfica IBIA — Instituto Bioquímico InterClasse 21
Limitada
Americano S.A.
Para distinguir: Amrotecedores, armaGuanabara
ções, alavancas de eamb.o, alavancas
São Paulo
de freios, alvados para lanças, bicicletas, braçadeiras de mola, barcos, cubos
conjunto de direção, earrocerias, chassis, caminhões: carcassas, ddesligadeiras
estribos, engates para carros, eixos in(1
INDOSTIIM BRASILEIRA
termediários, .freios de pé. freios de mão,
Clasai 3
hélices, lanchas, 'molas, molas para carIndústria- Br."--aalléría
I Para distinguir: uma preparado farma- ros, motocicletas, manivelaa, porta rer
Classe 32
cêntico usado como gargarejo descon- das, pra-lzuntal, porta laterais, pedais
Peliculas cinematográfica*
gestionante e antIsséptico
para choques, radiadores, para autora&

DEGARGAN

%.*

Têrmo n° 664.635, de 5-10-1964
Revema — Comércio e, Indústria de
Construção Civil Ltda.
Guanabara •

A, "
o
Nome Comercial
TOu 3:5 na.- 654.638 e 664.639, de
5-10-1964
•111\1H Publishing Co., Inc.
Estados Unidos da América

Classe- 42
Para distinguir: Aguardentes, apertai
vos, ams, bitter, brandy, conhaque cato
vejas, es,incias para bebidas alcjlical,
genebra. fernet, gyn, licores, kumel,
nectar, punch. pÇ,erminte, duma, sued
de frutas com álcool, vinhos quinadoil,
vinhos espumantes, vinhos, vermoutss,
vodka e wrisky
Classe 41 .;1
Para distinguir: Alimentação para avea
e aramais, arroz. znaeridoas, araruta,
alpiste avelã, amido, ameixas, azeite.,
açúcar, azeitonas, aveia, aves abatidas,
atum, amendoim, alhos, balas, baunilha,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, canela chouriço, chocolate, carameloa,
coalharls 'camarão, canas, carne de bete
go. açucar, café. cravo canela cebola
alho, azeite, banra, massas alimentidai
leia, confe , tos, cacau, cereais, cebolal,
creme de leite, creme de miko, condi,e
mentos. crustáceos, chá, cravo, caNi,
cangica, charque, cõcos, castanhas, ao,minho, caugiquinha, conservas' alim
tidas, doces, doce de banana, doce
leite. droga extrato para doces,
tomar, e de carne, ervilhas, enzovet,
erva-doce, essênncias para balas, parti
doces e para alimentos, .figada, fruta*,
trutas aécas, em caldas, cristalizadas e
compotas, féculas, figos, flocos, ferramj
to, farinhas, fava, farelo, fubá, gomas
de mascar. geléias, geléias de nuaeot6,
goiabada, gorduras, grão de bico. 944
cés, glicose, gelatinas, grânulos, língua;
linguiças, leite, lombo, lombo, leite co.
a
densado, lei e em pó, legumes, lentilha;
lagostas. • mel, marmelada.. mortadelas,
manteiga, mostarda, mariscos, molusco
molhos. margarina, massas alimenticlaii
e de tomate, n.elado, milho, noz-mosea4
da óleos coraessaveis, ostras, paios, nets
degada * peixes, pescados, panetonelp
past.i de amendoim, pikles, patês, pua
riThas. pó para pudins, ralinés,
pães de itrma, pimenta, presuntos,
vilho, quel!os, quimera de gaio, regikli.

/92 Segunda-leira
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vai e guarda-sois; capas de algodão
pra os mesmos, capas de adida, guardachuvas, guarda-sois, bengalas, sornbelabas e suas `partas integrantes •

da4, sucos de frutas; salsichas, sal,
o, tremoços, trigo torrões. Wsraceadas, requeijão, róseas, s'kuu,
das, tâmaras, tapiocas, vinagre

dões Massiçoa de borracha, cabos para
f,11(Irmo wag 664.04, de 1:10-64
ferramaatak, chuveiros, calços de borLabosasdrip B4;er S. R. L.
racha, i.thapas e centros de mesa, corAnemia&
das de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa, calços de borrao n° 664.640, de 540-1964
cha para máquinas, copos de borracha
Tarmo a.' 664.697, de 3-10-61
cGraw-Edison. Company
Cosa: Yang{
para freios, dedeiras, desentupideiras,
siados Unidos da América
São Pauis
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos,
•
Classe 3
fôrmas de borracha, guarnições para
(PFtORROOACW
Uai produto farmacêutico Indicado no
_
móveis, guarnições de borracha para
tratamento das pstr:,asis e • neurodermaautomóveis, -,guarnições para veículos,
tites em suas manifestações
Classe
lancheiras para escolares, ;âminas de
'tivos e máquinas para Javan- borracha para degraus, listas de borraTênmo n,° 664.655, de 5-10-64
Laboratório Bajt r S. R .]
e suas partes integrantes; pren- cha para janllas e para portas, lençóis
'Argentina
para lavanderia; prensas para la- de borracha, manoplas, maçanetas, provagem química - •
tetores para para-lamas, protetores de
IML
•
Classe 33
para-choques, pedal de acelerador, peiraram rri 664 .641, de 5-10-1964
Tira.o
dal de partida, paras para businas,
•
sa Cruz Papéis e Vidros Ltda,
pratinhos, pneumáticos, pontas de borTermo n.° 654.648. de 5-10-64
Guanabara
racha para bengalas e muletas, rodas
(Prorogação)
massiças, rodizios, revestiinentos de
borracha, rodas de borracha para mó- Cássio Munir S. A. -- Importação e
Classe 3
Com ét cio
veis, sanfonas de vácuo, Suportes de
Uni produto farmacêutico indicado SIO
'São Paulo
motor, sapatas do pedal de breque, se4000
tratamento das eczemas e intertrigos,
sembaio e isoladores, supofteg, semiein suas manifestações
DE
pneumáticos, suportes de câmbio, santêrmo n.° 664.656, de 5-10-64
fonas de partida, saltos, solas e solados
PRORROGAÇÃO's
.1XSENHO
Metalúrgica Guiné Ltda.
de borracha, surdinas de borracha para
'‘ •
Guarabara
aplicação aos fios telegráficos e telefônicos, Cavadores de porta, tijelas.
RH)
tubos, tampas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração
idefad&UGgil%a .3410•44;k14i
de substâncias quimicas

Caravana-k
Culturais'

Classe 38
Cadernos
—ttriuo n° 664.642, de 5-10-1964
Jean Lactimbe
Rio Grande do Sul

Termo n° '664.611, de 5-10-1961
•(Prorrogação)
Cássio Munia S. A.
Imortação
e Comércio
' São Pau:n •

•

PRORROGAÇÃO,

CASSIO MUNIZ
EM REVISTA

Nome comercial
Classes: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 15 16:
17, 18, 20, 21, 31, 34, '5, 40; 46; 47 e 49
Artigos dos classes
Termos ns. 664 619 e 664.650 de
5-10-El
Laboratório Pajrr S. R. L.'
A;ient'na

O PRIMEIRO
A Ser Ouvido
Classe 42
Para distinguir Aguardentes. aperitivos. anis. bitter, brandy, conhaque, cer• vejas fernet, genebra, gin, kumel, neutra, nectar, punch, pimpermint. rhutn,
5UGQ8 de frutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo n° 864.643, de 5-10-1964
São Paulo Alargatas S.A.
São Paulo

aian
Ind ústria

Brasileira

Classes: 1 — 6 — 7 —8-9 — IQ
Classe 3
11 — 14 — 15 --- 16 — 17 — 20 — Uni produto farmadiarco indicado no
21 — 31 — 34 — 35 — 40'
tratamento da caspa e dos pruridos e
suas manifestações
—46-47-49
Artigos da classe
Classe 48
Sabão em creme, em elixir e eia pó,
Termo n° 664.645, de 5-10-1964
ahampuo
(Prorrogação)
Cássio Munir S. A. — Imortação
Termos as. 664.651 e 664.652, de
e Comércio
5-10-64
Laboratório Bajer S. R.• L.
São Pamo
-- _ Argentina

PRORROGACÃO

LIMA TRADIÇÃO- DE MEIO
SOLO EM BEM SERVIR

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
'Classes: 1
6
7
8
9 10 tratamento das saborréias e da alopécla
em suas man' festações
11 — 14 — 15 — 16 — 17 — 20 -Clame 48
21 — 31 — 34 — 35 — 90
Loções, óleos e petróleos para o,cabelo
— 46 — ff — 49
Artigos da classe
Termo n.° 664.63, de 5-10-64
Laboratório Bajer S. R. 1.Termo n.° 661.546. de 5-10-64
- Argentina
Sandra Indástria e Comércio 3. A.
São Paulo

Classe 39
distinguir: Artefatos de borracha,
borracha,
e
acha. artefatos de borracha Para
Velculos, artefatos de borracha não induIdos em antas classes: Arruelas. ar0
tolas,
amortecedores, assentos para ca.
• eiras, borrachas para aros, batentes de
PRORROGAÇÃO1
fre. buchas de estabilizador. buchas,
buchas para fumei°, batente de porta,
batente de chassis, bicos para mamada.
s, braçadeiras, bocais, bases para te.
donas, borrachas para carrinhos índiasClasse 30
Clasie 3
lats. borracha para amortecedores, Artnações de guarda-chuva • guarda- Uni produto farmacêutico
indteado no
tainhas de borracha para rédeas, cochlm sois, barbatanas para
os mesmos, cabos tratamento das dermatites e dertnatoses
e motor, camaras de ar, chupetas cor- e ponteiras pare lisorta'as, guarda-chu- rm suas manifeetaçõee

SAMIRA

Termo n.. 564.657, de 5-10-64
Metalúrgica Guiné Ltda.
Guaaabara
•

,

11~1721N=E~Komepay~11
Iffittre~i~:§v~p~atia

Classe 11
Para distinguir: Alicates, alavancas,
arruelas, arrebites, argolas, aldravas,
arame, aparelhos de chá e café, assa
armações de metal, abridores de latas,
&iras, açucareiros, aparelhos para lava.
tórios, arandelas, restas, aros,- almotarizes, amoladores de ferramentas, alças
para malas, ancinhos, brocas, bigornas,
baixelas, bandejas, balmazes, bacias,
bombonieres, baldes, borboletas, baús
para sacos de viagem, baterias, bases de
metal, braçadeiras, borbulhadores, bules,
bisagra, buchas, bainhas para facas,
baterias de cosinha, colheres de pedreirosi cadeados, correntes, cabides, chaves
de parafusos, conexões para encanamentos, caixas de metal para portões,
colunas, canos, chaves de fenda, chavs.s ingiésas, cabeções, canecas, copos,
cachepots, centro de mesa, coqueteleIras,
caixas para condimento de alimentos,
conchas, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, coadores, cuscuzeiros,
cabides de metal, cabos, caixas de ferro,
cruzetas, curvas, cantoneiras, cravos,
colchetes para malas, cantos para estojos, chaveiros, canivetes, chavenas,
cremoens, cadinhos, crivos, chanfradores,
assinetes, cabos, chaves, correntes para
chaves, colchetes, cantos para pastas,
chaves para porcas, circulares, chaves
torquemétricas, distintivos, dobradiças,
descanso par talheres, pratos e com,
desviador de água para chuzeiros, esferas, engates, enfeites de metal, estribos, espátulas, estofos de metal para
carimbos, eixos, expandidor para tubos,
estruturas metálicas, escarraddras, espumadeIras, espremedores, formões, foi-

,
e a • •

a a

N

a, ferro pare cortar capim. ferrolhola
as, fadista, latahaduras, /rateiras,
tia, formos . para doces, bolos, empedras
dins, Nngis, fivelas, Ir/adores,
s, fogareiros, fechos para pastas
toge
e para malas, ferramentas estantes e
perfumosas para saarceneiroa fechos de
metal, ferraduras, frotas de chanfrar,
forminhas, fitas de aço, fios de arame.
ganchos, guarniabas de metal, garfos.
ganchos para quadros. grampos para
émendas de correias, grades para fogões
e geladeiras, grelhas. galheteiros, gonZoa, grosas, guia para frase de chanfrar, garrafas, i/hozes, joelhos, jarros,
lanternas a carbureto, limas, laminas,
neoreiros, latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas, maletas, molas
para portas, martelos, marretas, matrizes, tramitas. maçanetas, morss, machote, mantegueiras, malhos, mandril
de expansão. navalhas, :apita, pass. pás,
_ pieerretsts, pregos, picões, ponteiras, ponteiros, rendedores de papel. passadores
de correias, aralusos, porcas. ratos,
porta gelos, porta-pão, porta-joias,
porta-esponjas. porta-copos e garrafas,
paliteiros, panelas, puxadores, placas.
prt aadores, eneiras, mus, lainas erfta
!flash as, perfuratrizes, pires, pinças, pame/bes. passadores de roupas, presilhas,
ratados, roldanas. ralos, regadores, regi:aras, rebites, reduções, recipienets de
metal, rodízios, roscas, registros, 'arras, serrotes. sifões, saleiros, ascarolhas,
suportes, torquezas, trilhos, travadelras,
•
telas de arame, torneiras, tubos, tubulações, trincos, taças, travessa, tesouras,
trancas, tramelas, talheres, tubos de ex.
tensão. torniquetes, talhadeiras, tampas
para panelas e caldeirões, tampões, terrasas, tampões para água e gasolina com
, ou sem chave, tachos, trens de cosiaba, torradeiars, orinóis, vasos, vasilhames, vernsas, ventosas
Termo ns 664.658, de 5-10-1964
C1PEL — Comércio e Indústria Irmãos
Pereira Ltda.
•
Bahia

CIPEL
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INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 46
Para distinguir; Amido, anil, azul da
Prassia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremaceteS, extrato de
alai, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas. liquidas de
branquear tecidos. líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, olearia, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, hcato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e afie
ponáceos, tijolos de polir e verniz
. para calçada,
raiano n° 664.659, de 10-1964
Auto Rato Três EstrêM Ltda.
São Paulo

TRÊS ESTRELAS
I NDUSTRIA BRAMLINIA
Classe 47

Para distinguir: Substâncias e produtos

destinados a lubrificação, a combustao,
a iluminação e ao aquecimento: AlcoalMotor, graxas, gasolina, querosene,
óleos refinados, manu faturas de petróleos para lubrificação de maquinas e de
Motores, e gases liguifeitoS destinados
ao aquecimento

rneno no 664.660, de 5-104961
çarlos Fray
Mio Paulo

ESTACIONAMENTO
JARDIM SãO PAULO
Casse 33
I'ltulo de Estabelecimento
brito n° 664.661, de 5-10-1964
Creusa Alves da Silva Parto
São Paulo

LEBL(2111"

Classe 13
Imóveis, administração predial, loteamento, hipotecas, condominios
Tann° a° 664.662. de 5-10-1964
Doceira Sereníssima Ltda.
ases Paulo

SERENÍSSIMA
INDÚSTRIA' DRASILEMA
Ciaste 41
Alcachotras. aletria. alho, aspargos.
açúcar. alimentos pear animais amido
arnèndoas, ameixas, amendoim. aramam
arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. aze1.
tonas, banha, bacalhau, batatas, bales
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó. cacau. carnes, chá
caramelos. chocolates. confeitos, cravo
aliMenticios taoquetes, compotas. magica coalhada, castanha, cebola. condi,
mentos para alimentos. eolorantes
chouriços, dendê. doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, esu•
padas, ervilhas, enxovaa. extrato de tomate, farinhas alimentícias. favas, fé
cuias, flocos, farelo, fermentos. felpas
figa, frios, fretas secas naturais e cristalizadas: gricose, goma de mascar, goa
duras. gránulos. grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, herva doce. berva
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
sas atimenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate. mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluscos,
mostarda, mortadela, nas moscada, nozes; óleos comestíveis. ostras. ovas.
Nies. piaos, panes, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa
tês, petit-pois, astilhas, pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal. saga. 'tardinhas.
sanduiches, salsichas. salames, sopas enlatadas. sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas. tortas para ah
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
•
Taarno na 664.663, de 5-10-1964
Importadora e Distribuidora Willys
Limitada
São Paulo

POSTO WILLYS

Termos as, 664.664 e 664.665, de
3.10-1964
importadora e .Distributdora

Limitada
São PISUIQ

WILLYS
IMOUTRIA

tiidos de Iluminação, gasolina, g
sa de petróleo, grama lenha, lubz(rt
cantes, nafta, óleos iluminantes,
albeificantes, parfinas, petróleo 'et
nado, querozene e turfa
Classe 50
Impressos para uso eme cheques, duplicatas, envelopes, fatures, notas peío•
missaaaas, papel de correspondência
recibos, Impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veículos, bilhetes limpamos

Classe 1
Aboorventas, acetona, ácidos, acetatas,
agentes quinaeos para o tratamento e
!on ça ° de fibras, tecidos , couros e celulose; agua reit, álcool, albumina, aniinde, alvejantes
o
, laalvaiade,
nlivo em
Unas, alumenni
dustriais, aha amoniaco,
anti-incrustantea, easti-ostidantes, enfio:Mantes, anti-corrosivos, anti-detonantes, azotatos, agua acidulada para
acumuladores, água oalgenada pare
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, aenzol, betumes,
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas ,fotográficas,
composições extintores de Incêndio, claro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões fotográficas, enxofre, éter, esmaltes estereatos; feno!. filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, formo], fosfato& industriais, fósforos industaais fluoretos; galvanizadores, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos;
impermeabilizantes, ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, mercario; nitratos, neutralizadores, narocelulose: óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de linhaça; produtos quimicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de tumesci, papéis hellográficos- e hellocopistas, películas
saraiveis, papéis pare stotografia e aná lises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabáo neutro, sais, aalicilatos, secantes.
sitiemos, soda cáustica, soluções sadatices de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contrações, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, " barcos e veiados, talco industrial, thiner,
Classe .4
• •Estópa
Termos as. 664.666 e 664.667, de
•
5-10-1964
Importadora g 'Distribuidora Willys
Limitada
São Paulo

Termo ns 664. 668, de 5-10-1964
Manoel Pereira de Almeida S.A, em
Indústria e Comércio
•
Rio Grande do Sul

•

MANOEL PEREIRA DE
COméref

Nome Comercial
Termo- n° 664.669, de 3-10-1
Plastific S.A., Indústria e Confftf
Plastificantes e Plásticos
São Paulo

PLASTIMEX
iNDUSTR1A BRASILEIRA',

Classe 1
Óleo hipoxidado feito à base de 62.6
de soja

Termo n° 664.670, de 4-10-1961
SAVEP — Sociedade Auxiliadora de
Vendas e Propaganda Ltda.
Guanabara
V011 VONVONNO1k1 5 IIVON3A 14,7

6. •

vaoovnuxnv 50V031.2011u

Nome Comercial
Têrmos as. 664.671 e 664 . 672,1
Fuaskas Limitada
Minas Gereis

Classe 21
Valcalos e suas partes . Integra"
acessórios e peças em geral
a
Classes: 6 — 7 — 8 — 11 — 21 eme
31 — 34 — 39 —47 • 1
Insignia
,Ternao ns 664.673, de 5-10-19054
Manufatura de Briquedos Estrela SIA',
São Paulo

1111•Ialial111

Ind4stria

iClasse 47

Classes: 33 — 4.7
Título de Ratabelecimento

Carvão mineral, de turfa O avegetal.
fabits • para iluminação, eanhaelivela,

Classe 49
Brinquedo (ealpirfarneminaj

Segunda-feira 11
Termo a° 664.674, da 5-10454
thsaufatura de Briquedos Esttê,lo
São ,Paulo

Braeileiati
Classe 49
Brinquedo (boneco-extruzado)
Termo no 664.675, de 5-10-19k4
Manufatura de Briquedos Estrela S.A.
São Paulo

‘0402
Indústria Brasileira

Dl RIO

ções premoldadas, est./Agua, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolante contra trio e calor, manilhas, massas para revestimentos de- paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as511t1co, produtos para
tornar impermeabilizantes as argatnas-sas de cimento e cal, hidráulica, pedreClasse 41
gulho, produtos betuminosos, impermeaCafé em grão, torrado e moído . billzantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Termo no 664.681. de 5-10-1964
construc'fies, persianas, placas para paFábrica de Velas e Sabão ç;vimentação, aças ornamentais de ciLimitada
mento ou gesso ara tetos e paredes,
Bahia
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos tubos de concreto,
.5
'1114
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanI
ques_ de cimento, vigas, vigamentos e
•..1.‘
vitrõs
José Fidas Borges
Mirins C-of..'"

9

Psk,

1 CAMPFAO
.
1
,i;x0À elteu,

Classe 46
Sabão
Termo rx9664.682, ,4e 5-10-1964
Fábrica de Velas e Sabão São Carlos
Limitada

Indústria Brasilleiri

17miltIGAuv.VKI.11,ticSAIID

- Classe 49
Brinquedo (caipira-menino)

N.CA111.0S

Termo n° 664.677, de 5-10-1964
Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica
Odeon S.A.
Guanabara

I //NI/

N1.3 II

:
C!)t1:;‘)(11111A
11411N
.7/4fç
bçiit'l
.J

Classe 46
Sabão
" Termo n 0 664,683, de 5-10-1964
Pr-t -h — Arquitetura e Construção da
Habilitação Ltda.
Guanabara

PROHAB - Arquitetura.
e Construção da Habitação Ltda.

Classe 8
natas gravados, discos falantes e
discos sonoros
Termo no 664.678, de 5-10-10cs
Compeças Ltda.
Minas Gerais

Nome Comercial
Termo. no 664.684, de 5-10-1964
Proh-oi, — Arquitetura e Construção da
Habitação Ltda.
Guanabara

Parecol
Classe 28
Cola para calçados

Indústrba- Etralitehl,

ab.

Termo n9 664.679, de 5-10-1964
Compeças Ltda.
Minas Gerais

Cola para caiçaca"

Auto Mecanicaj
IPORIÃ
Classes: 6 — 21 — 33
Titulo
Termo n° 664.691, de 5-104964
Ernesto Zdanowsla
Guanabara

Edifício Comerciai
da Taquara
•

Classe 16
distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, gatentes, balaustres, blocos és cimento, bloros para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapas
isolantes, -caibros, caixilhos: colunas:
chapas para coberturas, caixas agua.
caixas para coberturas, 'caixas MOIA
caixas de descarga para etixos, edificaPara

Classe 3.3
Título

Termo n° 664.692, de 5-10-1964
Ernesto Zdanowski
Guanabara
Classes: 33 — 41 — 42 — 43 —
Titulo

44

Termo n° 664.686, de 5-10-1964
"ar Rodoviária Ltda,
Santa Catarina

•
Bar Rodoviária
Classes: 41 — 42 — 43 — 44
Título
"

• it

4e.

n9 664.685, de 5-10-1964
Nair Barros
Guanabara

Termo n° 664.690, de 5-10-1964
Auto Mecânica —lpora Ltda.
Santa Catarina

\ n 11,00;64

Tèrmo n9 664.676, de 5-10-1964
Manufatura de Briquedos Estrela S.A.
São Paulo

Indústria Brasileira

n -evereiro de 1965

Urino a° 664.630, de 5-10-1964

Classe 49
Brinquedo. (boneca-extruzad4

Jeca
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Termo no 664.687, de 5-10-1964..
Oficina Auto Mecânica Alvorada Ltda.
Santa Catarina

Oficina Auto Mecanica
NLVORADA

Sho p ping Conter t
da Taquara'
C 33
Título
Termo no 664.693: de 5-10-1961
Serraria Mixta Antinha Ltda.
Santa Catarina

Serraria Mixta
Antinha

-

Ude

Nome Comercial

Têrnio no 664.694, de 5-10-1964
Fôrça e Luz Colonial Agro-Pecuária
Industrial S.A,
Santa Catarina

Cases: 6 — 21 — 23
Titulo
Termo— a° 664.688, de 5-10-1964
Eletrolar Ltda.
" Santa Catarina

&colar.
Claus: 8 -- 16
Titulo

Nome comercial

Termo n? 664.689, de 5-10-1964
Ferraria Pinheiro Preto Ltda:
Santa Catarina

Termo n° 664.695, de 5-10-1964
. n - frigeração Chapeei) Ltda.
Santa Catarina

Ferraria
'inheiro Preto
Classe 11
Titulo

Refrigeração
Chapecó !Acta,
Notne Comerciai
'Um edifício

•

5egunda-feira 1 5
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664.702, de 3-10-64 • dolina, "batons", cosméticos, fixadores.'
Titn30
Permitais %canal de Homeopatia Lida, de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gorParaná
durosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage". depilatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
k4o1n/ro,35a.nta.,Lnolii,
pestana e sobrancelhas, preparados para
nembelezar cílios e olhos, carmim para
L ep ficrStmann 11 km*
a rosto e para os lábios, sabão e creme
Clasge 3
Uma produto farmacêutico medicinal ho- para barbear, sabão liquido perfumado
meopático, indicado no tratamento da ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido; sais perfumados para
Nome amarelai
verminose
banhos, pentes, vaporizadores de perfu5141zoo a.° 664.697, de 5-10-04 •
me; mictaras para dentes, cabelos, unhas,
Tê-mo n° 664.703, de 5-10-1964
Avenida Auto Peças Ltda..
farmaela Naeonal de Homeopatia Ltda. e cilloa; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó, pasta, liquiParaná
Santa Cataria
do e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cutícula; glicerina .perfumada para os
cabelos e preparados para descolorlr
unhas, ditos e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Classe 3
Tênia) n.° 664.709, de 5-10-64
Um produto farmacêutico medicinal lioRádios Kennedy Ltda.
meopético indicado no tratamento do
reumatismo e ciática
Santa Catarina
Tênno n.° 664.704, de 5-10-64
Farmácia Naconal de Homeopatia Ltda.
Paraná

• Termo n.° 664.6$6, de 5-10-64
Moinho kanta Lúcia ele Hoffmann
Immtg Qj. Ltda.
cutia
Santa

Vima n.° 664.711, de 5-10-61
Manseral Ltda.
Santa Catarina

Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
preparadas
Ttrmo na 664.712, de 5-10-1964
Calçados Clássico Ltda.
•
Santa Catarina

Cessa-Reuniu

Classe 36
Para distinguir: Artigos de v
e roupas feitas em geral: Age
aventais, alparcatas, anáguas, b
botas, botinas, blusões. boinas,
dou ros, bonés, capacetes, cartolas,
papa, casação, coletes, capas.
cachecoLs, calçados, chapéus.
cintas, combinações, carpir:lhos, oisk
de senhoras e de crianças, calções,
ças, camisas, camisolas, c
cuecas, ceroulas, colarinhos, ene
salas, casacos, chinelos, dominó*,
Classe 8
pes, fantasias, fardas para militares,
Para distinguir: Acessórios, artigos e legiats, fraldas, galochas, gravatas,
materiais elétricos, instalações elétricas ros. jogos de lingerie, jaquetas.
...casse 3
Um produto farmacêutico medicinal ho- para veículos e artigos elétricos para luvas, ligas, lenços, mantõs,
meopático indicado no tratamento da veículos. Aparelhos de alta tensâo, acu- maiôs, mantas, mandrião, mantlhas,
coqueluche e nos traqueobronquites muladores, antenas, acumuladores elétri- letós, palas, penhoar, pulover, pelem
cos, bobinas, chaves elétricas, chaves peugas. ponches, polainas, pijamas,
nino
664.705, de 5-10-64
automáticas, comutadores, chaves para
Farmácia Naconal de Homeopatia Ltda. antenas e fios terra, chaves de alavan- nhos, perneiras,' quimonos. reg
robe de chambre, roupão, sob
Paraná
cas, chaves de tomadas, chassis, chico- suspensórios. saldas de banho, 'and
tes para automóveis, abat-jours, casti- sueteres, aborta. sungas, atolas ou a
çais, chaves de comando, cabos e con- tater, toucas. turbantes, ternos,
dutores elétricos, caixas de ligação e
formes e vestidos
distribuição de fios elétricos, condutoTermo
n°
664.714, de ' 5-10-196r.
res tubos e fios elétricos, contadores de
•

Nome eNnercial
•
Tramo n.° 664.698. de 5-10-64
, Indiwtria e Ccenércio de Madeiras
Santa Catarina Ltda.
: Santa Catarina

Indústria e Comércto øe Madeira)
Santa Catarina Lida,'

Nome camercial
Termo n.° 664.699. de 5-10-64

Nervoton

6avepasea S.A. — Pesca e Inditasma
rotação, condensadores,. circuitos de
Santa Catarina
mínação, aparelhos de luz de emergência, Interruptores, isoladores de correntes, isolantes elétricos, holofotes para
.automóveis, faroletes, faróis, *usiveis,
fios terra, geradores automáticos, geUral° n.° 664.706 de 5-10-64
radores estáticos, que funcionam com
Farmácia Naconal de Homeopatia Ltda. válvulas, para aquecimento, por' citei&
/ Panna
trico e indução, imâns dinamos, lâmpadas, lanternas, lustres, lampeões, lanternas e luzes aparelhos de luz fluorescente, aparelhos luminosos, aarelhos de gás
nem, ara-raios, pilhas, pilhas sêcas e
elétricas, painéis de carros, filtros para
motores, filtros de óleos, limpadores de
...asse 3
para-brisas, luzes trazeiras para veiUm produto fartnacutco medicinal ho- culos, quadros de comando, plugs, reflemeopático
tores, relays, reatores, redutores, resisClasse 41
tências elétricas reatores para luz fluo- Substâncias alimentícias e seus pies
Tétanos Os. 664.707 e 664.708. de
rescente, reostatos, reguladores automá- rados. Ingredientes de alimentos,
5-10-64
sências alimentícias, pescado
1
Farmácia Nacona/ d Homeo p atia Ltda. ticos, réguas de aço, reguladores e voltagem, rádios, soquetes, sereias de alaParaná
Térmo ri' 664.713, de 5-10-1964 .4
me, aparelhos para soldar, sidaleiros,
José Miguel Pitz
Cia. Lidá.teodolitos, transformadores tubos conSanta Catarina
s,
duits, tomadas, trenas, terminais para
Fermacia Homeopática baterias, válvulas, aroltimetros, velas para filtros

Frotent:a Z. A. — Estruturas PréMoldadas
Classe 3
•
Paraná
Uni produto farmacêutico medicinal ho•
meopático, indicado como neurotemco

•

Prolensa 5. A. - Estruturas.
, Pré- Moldadas'
Nome comercial

Termo n.° 664.700, de 5-10-64
Farmácia Naconal de Homeopatia Ltda.
Paraná

Classe 3
Uni produto famacéutico medicinal homeopático, indicado no tratmento da
gripe e suas manifestações

Nobssol

•

do Portão

Termo n.° 664.701, de 5-10-64

Farmácia Naconal

Homeooatia r.tda.

Pai aná

Cesse - Hemorrorda

Têrmo n.° 661.710, de 5-10-64
Industrial Madeireira Santa Teetiainha

Classe 3
Substâncias químicas, produtos é pre'sarados para serem. usados na medicina
ou na farmácia
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.

Ltda.

Santa Catarina

Santa ,Terezinhe

tratos, água de colónia, água de toucador. kora de beleza, Agita de quina.
Classe 3
Classe 4
Um produto farmacêutico medicinal ho- água de rosas, água de alfazema. Água
Madeiras em bruto eu parciainiente preInt opátleo indicado no tratamento das para barba, loções e C lc s P
01
paradas
hemorroidas
cabelos e para a pele, brilhantina, boa-

a o ara

Sá.o Jorgd

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidos%
aço, madeira, estoludos ou Digo,
sive móveis ara escritório.:
armários para banheiro e para

usadas, alatoNidas, aeoicboados
móveis, bancos, baleões, ba
bandejas, domiciliares, buços, b
cadeira., caminhos pare chá e
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Time sa° 664.720. de 540-1964
Termo 50 664.721. de 540-196
tos para dormitórios, conjuntos
o rosto e para os lábios; sablio
pala de jantar e sala do visitas, 'Sarna" — Sociedade Interansericana aageplast ÉSngenharia de Plásticos .A. para barbear, sabão liquido perLwaa
.
.
Guanabara
ou nlio, sabonetes. dentifrícios em
untos para terraços, jardim e praia, - de Materiais Prima, Ltda.
Guanabara
palite ou liquido; sais perfumados per)t
pa e casinha, camas, cabides, cadeiras
banhos, pentes, vaporizadores de perto.
títonittatos de armários e gabinetes para
ErtgepTa-Ts Cidifffiri* me; escovas para dentes, cabelos, unhai
lositór-• as, , cadeiras de balanço, caixa
e cilios, rum de louro, saquinho. perlo.
rádios, colchões, colchões de molas
mado, preparados em pó, pasta,
, divisões, divans, discoteea&
Plásticos 9: N;
do e tijolos era o tratamento das unham,
madeira, espreguiçadeiras, escrivaniistilh
Nome' Comece...4 cabelos e preparadoa pare dsecolo.
v. , estantes, guarda-roupas, mesas.
rir _unhas, cultos e pintas ou sinais adias, mesinhas para rádio e televiTermo n9 .664,728, de 5-10-1964
cutkular; glicerina perfumada para os
do, mesinhas para televisão, molduras
Distribuidora de Gêneros Alimentleios dissolventes e vernires; removedores da
a quadros, porta-retratos, poltronas,
Mareio Ltda.
_
prateleiras, porta-cha•
, Selais, óleos para a pele
Guanabara
'
, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Termo n.° 664.732, de 5-10-64
vitrines
Comércio Ultramarino Cosa 3.. - A.
Guanabara
termo no 664.715, de 5-10-1964
Unia Pasqual Dal' Pizzol Cia. Ltda.
Paraná
Classe 41
Conservas de peixes

e

par

Termo n° 664.722, de 5-10-1964
Edições- Rio-São Paulo Ltda. Guanabara
•
Classe go
•
Sabão. comum e detergentes
termo n9 664.716, de 5-10-1964
Indústria e Comércio Mendes de
Freitas S.A.
Guanabara

MANCHETE

.Wiaitita 441 Shauti

`

BASTA TELEFONAR E
CRÉDITO VOCÊ TERA
Classe 8
Frase de Propaganda

Classe 32
Publicações periódicas

e

Termo
664.723; de 5-10-1964
Edições Rio-São Paulo Ltda.
Gua•nabara

Classe -32
•
Public/iças 3 periódicas
Termo no 664.724: de 5-10-1964
Cimafer Comercial e Importadora de
Máquinas e Ferramentas Ltda.
Guanabara

- Classe 32
Publicações peródicas

Feliz Arno Novo
Classes: 5, 25, 32 e 50
Frase de propaganda
.
•
Termo n.9 664.731, de 5-10-64
Semanac — Serraria de Mármores
Nacionais Ltda.
•
Rio de Janeiro

Classe 41
Crustáceos, peixes, lagosta, marisco
bacalhau, sardinha, atum, camarão, . e
pescados em geral em salmoura, enlatados, em conserva, em calda_ e em geleia
e defumados

Classe 4
Mármores •
São Paulo

n°

Classe 6
Máquinas aSiadoras para ferramentas e
máquinas ferramentas
Termo n9 664.725, de 5-10-1964
ABC Livraria e Editôra Ltda.
Guanabara

Termo n9 684.719. de 5 - 10-1964
Cobre Comércio Brasileiro de
Representações e Embalagens Ltda.
Guanabara

•

Termo n° 664.729, de 5-10-1964
Guanapesca Indústria •e Comércio. de
Pescado Ltda.
Guanabara

Termo
664.730. de 5-10-1964
Laboratório Vegetal Atalaia Ltda.
Classe 32

• VIDEO
Indústria Brasileira

Classe 41
Produtos alimenticios, em leral

Samba 8t Twiü GUANAPtSCA
. Indústria Brasileira

Termo TO 664.718, de 5-10-1964
Edições Rio-São Paulo Ltda.
• Guanabara

Ã- -Semana na TV

Termo n.9 664.733. de 5 - 10 - 64
Sociedade de Prestação de- Serviços
Especializado' Ltda,
São Paulo

INDUSTRIA BRASLEIRA

Classes: 8 — 36
Titulo
Termo n° 664.717, de 5-10-1964
Empresa de Ferragens e Motores e
Moto S.A.
Guanabara

Class.: C
Máquinas e suas oartet integrantes não
incluídas nas classes 7, 10 e 11

GABRIELA •
Guanabara
Termo n° 684.731, de 5-10-1964
Revista (publicações)
Waldemiro Barbosa da Silva
Guanabara

2-anhacL

rlgah

Classe 45
Para distinguir: Perfumes. essencias,
Classe 33
Editora e impressos de livros e revistas tratos água de colônia, água de touca
dor, água de beleza, -água de quina.
Representações Ltda.
água de rosas, água de alfazema, águe
Termo n° 664.726, de 5-104964
Engeplast Engenraria de Plásticos S.A. para barba, loções e tônicos para os
Nome Comercia/
cabelos e para a pele, brilhantina, ban
Guanabara
dolina, batons, cosméticos, fixadores
664.721,
de
5-10-.1964
Termo ne
de penteados, petróleos, óleos para o:
"Sitatn" — Sociedade Interamericana
cabelos, creme evanescente, cremes gor
.
de Matarias Primas Ltda.
durosos e pomadas para limpeza da peGuanabara
le e "maquilage". depilarias, desodoClasse 28
rantes, vinagre aromático. pó de arro:
Chapas de material plástico, material e talco pefumado ou não, lapis para
plástico em feilhas ou laminados e seus pestana e sobrancelhas, preparados para
artefatos e pandas de poliésteres
embelezar cílios e olhos. carmim para

:COBRE • Comércio Brasileiro

fie

ENGEPLAST

Estrela do Ogeano

.

-TÊRMO ANTErIOR

Termo n9 475.609, de 29-10-1960
Distmma Distribuidora de Minérios •
Madeira Ltda.
São Paulo

DISTMMA
IND. BRASILEIRA:
4

Classe 4
Artigos na calsse
Tentno n' 475.267, de 25-10-1960

Tecora Produtos de Origem Pecuária
Lin:U.2.4a
x.São N n do
P E C O' R

Classe 19
Artigos na classe •
. Termo n9 632.018. de 18-2-1961
Tayme Peitosa
- São Paulo
uacri.N nis
• Ind. 13rae“eirs

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Conservas de peixes

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE:' CR$ 10,00

Chu;r Artigos na classe

