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CAPITAL FEDERAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA 1 ROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SECRETARIO
da INDÚSTRIA
(Retificação de dia 5 de fevereiro
ale 1965)
Rio, 10 de Fevereiro de 195 S.. A. Institutos Terapêuticos Reunidos Labofartna - recorrendo do
despacho que deferiu o termo Mimeri) 170.843 - 'marca: Imudin - do
requelente: Laboratório Anuvie:4 S.A.
Estabelecimentos Químico Bioterápicoe - O Sr. Secretário azarou o seguinte despacho: De acórdo com o
artigo 50 da Lei 4.048 de 1961. e da
Portaria Ministerial de 27.9-1963, conheço do 'recurso e lhe dou provimento para denegar .o registro e em conseqüência reformar o despacho recorrido, com aplicação do artigo 95 'número 17 do Código de Propriedade
Industrial, Rio de janeiro, 21 de janeiro de 1965. As.) Eduardo Portella
Netto Secretário da Indústria.,
W.XPRIII.ENTE DO DIRETOR

- GERAL
liversos
Rio, 21 de Fevereiro as

V91.1J

Peixoto Guimarães as cia. - nos
pedidos de vistaa requerido com as
petição*: 55.496 - 55.759 - 56.199
• 56.401, de 1965 - De-se vista, na
forma regulamentar. respeite-se o P iasse de devolução.
Sophie Dolega Dziediewicz - no
pedido de desistência do termo número 461.398 - Arquive-se o
do de deeistência e prossiga-se no andamento !gomai do processo. - Republicado. -•
Madeireira Serrana Ltda. - no pedido de desistência do termo 462.170
Arquive-se o Pedido de desistência
• prossiga-se no andamento normal do
pedido. - Republicado.
!EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PRIVILÉGIO DE INVENCÃO
.de Invenção Deferido
Rio. In de Fevereiro de -1965

Termo:
N.0 115.168 - Processo oara a
preparação d. ácido adipico - i .
querente: Halcon International. Inc.
a-. Deferido. Torno sem efeito o des .

TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 968

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
pacho de arquivamento publicado, por
N.' 331.637 - l'arbwerke hoecnst
um lapso. em 29 de outubro de 163. Aktiengesellschaf t.
N.° 350051 - P. B. Assis . eia
Exigência
Limitada.
R° 352.735 - Zair Leucht.
Termos:
2mportadora Agro
INL° 353.737
Pecuária S.À.
N.° 130.848 - Re Balros Fontes
N.° 367.914
Hard Metais Li.
- Atzndo ao parecer técnico.
mited.
• N.° 131.590 - Angelo • Milesi N.° 377.554 - The Karpak Corp.
Atenda ao parecer técnico.
N.° 384.498 - Mustapha Amad Fi•
lho
Tonam,.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N.° 395.227 - Cobrage Cia. !iraDIVISÃO DE MARCAS
si'eira de Gelai mas.
N,° 396.072 - Starinac Máquinss
Dia • 9 de fevereiro de 1965
para Escritório Ltda.
N.° 416.388 - Belisarie hugo de
Exigências:
'
N° 117.792 - Sipla Sociedade lnd.
Complementem a taxa de depósn to
de acitirdo com a Lei n.° 4 505 de 30 de Plásticos -Ltda.
N.° 417.954 - João Gomes Xavier
de novembro de 1964 e o que dispõe
o Código da Propriedade Industrial em 8 Cia. Ltda.
N,° 419.425 - Instituto f Jormoqui.
seus artigos 212 e 221:
'N.° 229.585 - Tecelagem União micoBiolOgIco S.A.
N.° -420.058 - Indústria e
Sociedade Anônima.
de Móveis Madebel Ltda.
N.° 229.822 - A. Lopes ô Cia. cio de
N.° 420.271 - Lanifício Santa Inès
N.° 230.277 - Bar, Padaria e CoaLirn'tada •
leitaria Santo Antonio Ltda.
N.° 290.285 - Daki Industrial S A.
N° 421.304 - Granja Pindorama
N° 230.287 - Daki Industrial S.A. Limitada.
N.° 230,288 Daki Industrial S.A.
N.° 422.284 - S.A. Incitstriaa
N° 230.320 - Ind. Textil Cia. Reunidas F. Matarazzo.
Fiering.
N.° 422.506 - Odelzito Soares Cita- .
Ns . 230.436 - 230.437 - Tele. Poe•
vi'sNo Ponto Azul Ltda.
•
N.° 422 984 - Danato Redondo.
N° 230.543 - Pastore 5 Ci4 Li.
N.° 423.203 - Union Carbide Corp
meada
N.° 423.199 - Laboratórios .hodro.
N° 230.817 - Ind. Quim'ca e Par- rnaco S.A.
N.° 423.824 - Didier Boriles Ca
maceut:ca Sheiring S.A.
-bral.
N.° 230.888 - A. W. Faher CasN.° 423.890 sDinamic Representell.
N.° 230.909
Luiza Novi Barrela. tações e Çonaultoses Téceicos Ltda.
N° 424.384 - Mead Johnson 8 Co.
N.° 230.942 - Imobl'iária São Fran
N..° 424.449 - Alítedo Monteverde,
cisco S.A.
N.° 424.522
Senetone %premi
N° 231.096 - Ind. Quimico FarElétrica Ltda.
macêutica fordan Ltda.
N.° 424.756 - Partif.cadora SP LiN.° 231.114 .- Rosenthal Porzellan
mitada.
Aktienge,ellschfat.
N° 424.913 - Sociedade GeográN.° 231.262 - Auto Pôrto São Jose
fica B-asileira..
Limitada.
N.° 425.274 - Artefatos de AlusatN.° 231 613 - Ind. de Chocolate
nio e Embe • agens Árdea S.A,
Lacta S.A. •
N.° 425.554 - Inchlar a de Cal.
çados Milan Ltda.
N° 258.1 :18 - 1. G. Teutelra
N. 426.180 - Georo Drene.
Cia. Ltda.
N.° 426.464 - Coopagro Coirercial.
N.° 268.-109 - Emanuel Merck LH.
e Agrícola Ltda.
Iene Hondelsgesellschaft.
t.ex Su•
N° 428.1C4
Artplex, Artefatos
N.° 271.810 .1e• Plexiglass Lite.
ciedade Aneorrina.
N.° 428.130 - A Inspiração de ReN. 275.732 - A. R. 'Pinto 1".
N.° 293.924 - Aço ko , -sima S.A. vistas e jornais Lide

N.° 428.427 - Industrial e Comer.
eia! Ipiranga Ltde
' N.° 429.242 - Diversey Quimtcs
Limitada.
N.° 424.412 - Móveis Cella Ltda.
N.° 429.867 - Laboratório Pariste.
quion Ltda.
N.° 429.951 - Predial Santo Criato S.A.
N.° 430.006 - Maria Elisa Pinto
Lopes.
N° 430 094 - Livraria e Editõre 0.
Irradiação Ltda.
N.° 431.778 - Irmãos Zago.
N.° 431.818 - Fiação e Tece'agera
Pirat:ninga S.A.
N.° 431 831
Indústria de Canil.
ias Cortefiel Lida .
. •
N.° 431.971 - Auto Luso America
Limitada.
N° 432.489 - Doceira Bauducto
Limitada.
N..° 432.787 - Antonio Savi Mondo.
N° 432.890 - Representações Se.
rigy Ltda.
N.° 434.126 - Rio Publicidade L1.
Imitada.
N.° 434.726 - Laboratório Parma.
céutico Ploma Ltda.
N.° 434 738 - Comissaria e Ex.
portadora Santa Pé S.A.
N.° 434.839 - Indústria de Sabão
Caipira Ltda.
N°- 435.469 - Departamento de
Defesa Sanitária da Agricultura Instituto Biológico de São Paulo.
N.° 452.1'84
Oyama de Almeida
Rios.
N.° 455.492 - Administradora e
Importadora -Curvelo Ltda.
N.° 456.211 - Cocam Cia. Campineira de Café Soluvel e Derivados.
N.° 475.7118
Ibesa Ind. Brasilei.
ra de Embalagens S.A.
N° 477.488. - Levindo Jose Carneiro.
N.° 477.524 - Ribsal Refinação
Inter B-asil de Sebos e Adubos Ltda.
N.° 477.Ç30 Azo'iva S.A. Itn.
Nrtadoil/ e Exportadora de Óleos Co.
mestíveis e Derivados,
N.° 478.001.- Publicações Educa.
dormis Ltda.
N° 478.002
Publicações Educa.
cfOnabs Ltda.
EXP,EDIENTE DA SEÇAV
DE PESQUISAS
Da 9 de fevereiro de 1965
• Exigérnenas:
Complementem a taxa de depósito
de acõrdo com a Lei re 4.505 de 30
de novembro de 1964 e o que dispõe
o Código da propriedade Industrial em
seus artigos 212 e 221:

r - As Repartições Públicas

•ieverão remetei• Vexpediente
destinado • à Publicação .nos
¡jornais, diáricunente, até às
A5 horas, exceto aos sábados.,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
•
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos' de erros ou omissões, deverão ser *formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
O às 17,30 horas, no máximo.
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
, - As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso
prévio.
•
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, ria
N.° 250.243 - S. L. Alves -S.A.
Indústria e Comércio.
N. 287.162 - Cave Bar Ltda.
N.° 384.241 - João Augusto -de
Macedo.
Imobiliário Carrilhe
N.° 414.190
Corretora e Administradora Ltda.
N.° 430.519 - Listas Telefônicas
Brasileiras S.A.
N.° 432.485 - 1VIangels ICreutzberg
S.A. Ind. e Comércio.
N.° 436.727 -Cabreiva Empreendimentos Imobiliários S.A.
N° 446.154 - Soc. de Pesca Taiyo
Limitada.
N° 447.653 - Karlsruher Parfumerie und Toiletteseifenfabrik F. Wolft
6 Soba GMBH.
N.° 449.321 - Soc. Técnica e Industrial de Lubrificantes Solutec S.A.
Nylok S.A. FerN.° 455.828
ragens e ferramentas.
N° 457.037 - Lojas Boa Vista Sociedade Anónima.
N.° 461.069 - Lanchonete Top Ser
Limitada
N.° 466.256 - Radiadores Puigium
Limitada.
N.° 471.845 - Comércio e Indús
tua de Bebidas Gaivão Cesai Ltda.
N.° 472.966 - Cia. Mercantil e
Industrial Enge/brecht.
N° 473.347 - Studart S.A. Ind.
e Comércio.
N.° 475.013 - Cia. Brasileira do
Zinco.
N.° 475.025 - Condoroil Tintas
Sociedade Anônima.
N.° 475.039 - Luiz Coelho de Vasconcelos.
Itajubá Hotel Ltda.
- N.° . 475.903
N° 476.369 - Ind. Testi] Randi
Limitada.
N.° 477.948 - Vianna 6 Cia. Lida.
N.° 478.634 -* Irmãos . Novaes Sociedade Anônima Comércio . e Indús-

tr!a.
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GERAS

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
no sapo/Iço De eueucAçaite

cl-mra De eaçÃo oe ratowçIe

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES
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OFICIAL

saçÃo
de poblieldada de ~adianta do °apartam-carne
Nacional de Propriedade industrial do ~tateei*
• as4 and:~ • Comercio

nn••n••,,

impresso mie oficinas do Departamento de Imprènea Nacional
411•nn•••n•n••

ASSINATURAS
FoNCIONÁRIOS
• Capital e Interior':
Capital e interior:
Semestre • . . Cr$' 600,00 Semestre . . . Cr$
450,00
Cr$ 900.00
Ano . . . . . . Cr$ 1.200,00 Ano
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano • e • . .• . Cr$ 1.000,00
Ano
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

parte supericr do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará:
A flui de evitar solução de

N° 478.635 - Irmãos Novaes Sociedade Anônima Comércio e Indústria.
N.° 478.689 - Paulo Valente Soledade.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO JURIDICO
Exigências
Dia 9 de Fevereiro de 1965
Lisarriturri S. A. Indústria e Comércio - junto .à. patente mod. ind.
n.° 1:373 - Satr oa exigência.
Joaquim Antonio Silveira Ltda.
- junto ao termo 159.311 - Satisfaça exigência.
Laboran Franco Veles Indústrias
Química e Farmacêutica S. A. - junto ao temo 470.966 - Satisfaça exi
gência.
N.° 421.854 - Sebastião Mourão
dos Santos - Satisfaça exigência.
Roger E. Gailet - junto à marca
Oranger - proc. 25.080/52
Satisfaça exigência.
.Caducidade de Marca
Roma Plow Co. - no pedido de
caducidade na marca Romi - número 209.000 - de; Indústrias Romi
S. A. - Roma Plow Co. requer seja
declarada caduca a marca - Romi alegando desuso, cuia demonstração
procura fazer com a documentacão de
fls. 17. a 24 e, em aditamento às Ils.
48. Notificada, cionteata a titulas o pedido de fia. 16, e junta os documentos
de fls. 30 a 40. Examinado o processo,
a S.L. opina pela denegação da caducidade fls. 43. Considerando porém
que a marca foi concedida para os artigus chados às fólhas 3/: Considerando que co'nforrne se vê das Provas
da impetrante esp-scialmente a -de fls
48, não foram postos à venda. com ,- e

continuidade no recebimento
dal jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência.
mínima, de trinta (30) dias.
marca - Romi - os arti gos mencionados nos exemplares; • Considerando
que, no documento de fls. 48. o representante da titular esclaiece nua
esta não está produzindo dois dos artigos constantes dos exemplares acrescantando que sua representada mais
se inttressa por outro engenho; Coasiderando que o documento de fia. 30
é nota fiscal de uma enxada rotativa,
não havendo marca da mesma; Considerando que, foi oferecida 'uma só nota fiscal e que os demais docurrgntga
oferecidos pela titular em nada escla:coem a questão; Considerando que
existência do sinal registrado no nome
conotrcial da titular do re gistro não
impede e declaraçãk. da caducidade
de tal sinal, considerando como marca, porque pode a titular subsistir. com
a mesma denominação com o fabrico
de artigos diversos dos Que forem
marcados pelo sinal; Considerando Os
&mais elementos de convicção constantes do p °cesso. declaro caduco o
presente registro, na forma prevista
pelo Código c1,1 Propriedade Industrial
S. A. Brasileira de Tabacos Industrializados Sabrati - no- pedido de
caducidade da marca = Axton - número 228.996 - Denego o pedido
de declaração da caducidade tendo em
vista que a impetrante não cumpriu
a exigência publicada aos 30-11-64 e
tendo em vista que as provas do desuso da ma-ca são fracas. •
Exigências
aneucio Mincon - junto à patente n.° 5.069 - Satisfaça exigência.
Diversos
Indústrias York S. A. Produtos Cirúrgicos - no çedido de prorrogação
no patente mod. industrial n.° 2.346
- Prorrogue-se de acórdo com o . artigo 42 do Código

.-- As Repr.rtições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e ás
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos' competentes.
- A fim de possibilitar are:nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua _ aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
- Os suplementos às
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura.
1
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provai.
esta condição no ato da assinatura.
'- 0 custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mestras
ano, e de Cr. 1,00, por ano
decorrido.

Branco Peuraca a Soves Sov.idion
Psomiadis - no pedido de prorrogação da patente mod. ind. 2.359 Prorrogue-se de acórdo com o artigo 4'2 do Código.
Goyana S. A. Indústrias Brasileiras
de Materiais Plásticos - no pedido
de prorrogação na patente mod. ind.
Pro:rogue-se de acórde
2.366
com o art. 42 do Código.
Distilaria Vitória Ltda. - no p edido de prorrogação na patente modelo industrial n.° 3.131 - Prorrogue-se de acôrdo com o art. 42 de
Código.
Clovis Vieira e David Mazzoca no pedido de prorrogação na patente
mod. ind. n.° 3.481 - Pro:regue-se
de acórdo com o art. 42 do' Cédigu.
EXPED. DA SEÇÃO -DE MARCAS
' Dia 9 de fevereiro de 1965
Exigéncias:
Coirdementein a taxa de d
de acôrdo com a Lei n.° . 4.505 sie .50
de novembro dg 1964 e o crue dspúe
o Código da Propriedade Industr:al em
seus artigos 212 e 221:
N.° 476.516 - Vitalán Rações e
Complementos Ltda.
N° 435.814 - Vjorio Azzalin
Filho.
N ° 420.393 - José Bezerra da
Silva.
D versos:
N.° 426.695 - Radio Eletrontca do
Brasil Ltda. - Aroul ve se.
N.° 472.120 - Hos lago Passo:d
- Arquive-se.
N.° 174.426 - Comercial Triángulo
.
L'ra:tada - Arqu've-se.
N° 474.441 - Confecções 11:niel
Arquive-sé.
Limitada
N° 477.899 - Asfaltado:a
leira S.A. - Arquive sc.
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lagem termo isolante de baixa pres- la geral' (Segue-se a fórmula) em ai a
ração de compostos de piredina"
significa radicais alquaa, etc,. ...
1Je The Bsitish Drug Houses United são com superfícies em absoluto ou
Picam os pontos característicos
Retifico a prioridade, depositada na relativamente para gases ou vapores
Repartição de Patentes da Inglaterra, Impermeáveis cora ou sem refletida trae abaixo mencionados repuoticados por
terem saído com incorreções no dia
em 20 de julho de 1959, sob nana- diação térmica, caracterizada pela
xibilidade do material em conjunto ia,- 5-2-65:
ro 24.868 e 15 de julho de 1960.
O termo 97.597 pa-iv. idvenção pa- •
O termo n.° 121.395 - Modelo ac mitada para uma direção sõ devittO
utilidade para "Novo modelo de chur- fato que a superfície possui flexibili- ast• - Aperfeiçoamentos em ou relati•
rasqueira" --- De Osvaldo Jen% Xa- dade,de uma se direção, não em outras vos a dispersões resinosas - da:
ou orque os suortes usados cai con- Mantecatini Societa Generale • Per
vier Marques.
NO-MIAM
junto com a suerfície apresentam fie- L'Industria Mineraria e Clomica e
O termo n.° 122.003 - Privilégio xibilldade /imitada, ou porque os su- Kari Ziegler - fica reaificado o 1.0
de Invenção para "Máquina mistura- portes como tais limitam a flexibili- ponto por ter saído o antigo*: La Oposigbers:
dora" - De Erik Valdemar Fejrner dade para urna direção.
Um processo de preparar ume dispara
Embaixada dos Estados Unidoe da - Retifico o final do 1. 0 ponto: ...
O termo n.° 127.729 - Privtegiu :tão aquosa da polimeros caractedaado
América do Norte - Oposição ao fiar- espaço fechado o eixo acionando dia- de invenção para "Aperfe.lçamentos em por. compreender a dispersão de um
mo a.° 648.504, marca Crbam Talc. positivos misturadores que se estendem ou relativos a sistemas de sinalização" poli propileno 'em estado de partícula
Armações de Aço Probel S.A. --- descendentemente para dentro do re- - De General Precision
e que tem um conteúdo de polimero
servaterio anular.
.
Opoiição ao termo a.° 652.631.
O termo n.° 127.777 - Privilégio cristalino de 50 a 100 % em piso e
Estabelecimentos Manuel da Silva
O termo n.° 123.960 - Privilégio de invenção para "Artigos reve.aidoe" em que as partículas tem um tamanho
Torrado 5 Cia. Irmãos - Oposição de invenção para "Processo de (abri. - De Rhom e Haas Co. - Repar- de 0,1 a 20 microns em água na preep termo n.° 660.761, marca Santa cação de vidros *de segurança" - De tição de Patentes dos Estados Unidos sença. ou ausência de um agente dig.
Maria
Socleté do Usines Chlmiques Rhone da América em 25 de março de 1960, pensante ou emulsificante.
Confecções Divino Ltda. - Oposi- Poulenc - Depositado na Repartição sob ia° 17.475 e em 25 de janeiro de
O termo 106.005 priv: invenção pe.'
eau ao termo n.° 654.398, marca Divi- de Patentes da França sob n.° 812.003. 1961, sob n° 84.751.
ri. - Proczeso de produzir novos 1
nal.
O termo n.° 127.869 - Privilegio alcoil 4 piperidil esteres de ácidos
em 3 de dezembro de 1959.
de
invenção para "Aperfeiçoamentos em benzóicos o substituídos - de Sandoz
Laboratório Catarinense S.A e DrOO termo n.° 126.005 - Privilégio
, gania e Farmácia Catarinense S.A. de invenção ara "Processo para a pro. equipamento para levantar cargas com S. A. - depositado em 22-10-58.
O termo 113.180 priv. invenção
- Oposição ao termo n.° 651.806 -.- dução de urna massa rigida para acumu- auxilio de•vacuo" - De Hy3ter Co
para um total de 20 pontos.
para - Processo de produzir novos
Marca Comercial Catarinense S.A.
ladores de gás acetilenio" - De
O térreo n° 127.907 - Privilégio derivados indolicos contendo fósforo
Laboratório Catarinense S.A e Dro• Svenska Aktienbolaget Gasaccumulator
gama e Farmácia Catarinense S.A. - Depositado em 19 de janeiro de de invenção para "Máquina' automá- - de: Sandoz S, A.
O termo 113.679 Priv. invenção
Oposição ao termo n.° 651.806 - 1961 - Retifico também o- final do tica de vender" - De Franco Forpara _.. Processo de preparação de
Marca Comercial Catarinense S.A. - 1. 0 ponto: ... um hidroxido com o menti.
Laboratório Catarinense S.A e Dro- ion de hidroxila existentes na cal e
O termo n.° 128 165 - Privilégio novas minas secundárias - de: Ciba
garia e Farmácia Catarinense S.A. depois disso se fazer reagir como um de' invenção para "Uma máquina cir- Societé Anonyme - fica retificado o
tendo R e RI
- Oposição ao termo n.° 651.801 - ácido e formar um compôsto com o cular para tecer simultaneamente vá. final do 1,0 ponto:
o significado dedo acima e, se dese. Marca Comercial Catarinense S.A.
caldo feito livre, por esse meio deszn- rios panos separados" -- De Joaquim jado urna base resultante
convertida
Laboratório Catarinense S.A e Dro• vo'vendo hidrogénio.
Capellas Borrei - Repartição de Pa'
gania e Farmácia Catarinense S.A.
O termo n.° 126.476 - Modelo de (entes na Espanha, sob patente nome- num seu sal, ou um sal resultante
- Oposição ao termo u.° 651.793 - utilidade para "Capacete de' neblina ro 257.874, de 28 de abril de 1960'e convertido na base livre,
O termo 115.991 priv. invenção
Titulo Comercial Catarinense.
constante" - De Age Bino e Sebastião pedido de Patente de aditamento sob
para
- Processo para fabricação de
n.°
262.398,
de
3
de
novembro
de
1960.
Laboratório Cata r inense S.A e bro- Elle 'de Castro.
novas amido ácidas iodazadas a seO
termo
n.°
128.174
--Prhalégio
'
O
termo
n.°
126.983
Modêlo
de
a\ siaria . e Farmácia Catarinense S.A.
rem usadas na preparação de substân- Oposição ao termo nP 651.786 --- utilidade para "Aperfeiçoamento em res- de invenção para "Quadro para ensino cias dadiofacas - de: Ernst Habicht.
intuitivo"De
Roberto
Xavier
tituidor
aerofotogrametrico"
De
Titulo Comercial Catarinense.
de Oliveira- - Retifico o início do 1.0 .1 prioridade do correspondente pedido
Rubens Fonseca Rodrigues - Opa. Zeuzul Instrumentos e Máquinas Ltda ponto: Quadro para ensino intuitivo,
depositado na 'Repartição' de Patentes
O
termo
n.°
127.131
-o
Privilégio
sição ao térmo n.° 651.660
da Suíça, sob o n.° 68.141 de 9 de
indicado
para
o
auxílio
e
a
comprovade invenção para "Aperfeiçoamento em
Edificio São Marcos.
janeiro de 1959,
porta de gabinete com guarnição de ção do aprendizado intuitivo por parte
O termo 122.011 modelo de utilide
crianças
entre
trás
e
sete
an
.)s
catira
removível"
De
General
Elecficaçde s
dade para - Banca de /ornais com
racterizado,
CO
--tric
Depositado
em
24
de
feve•
Warquise e balcão retráctil - de:
Picam os pontos característicos abai- reiro de 1961.
O termo n.° 128.803 - Privilégio Dacy Veiga .Magalhães.
O termo n.° 127.308 - Privilégio de invenção para' "Aperfeiçoamentos
xo mencionados, republicados por terem
O termo 122.775 priv, invenção
saído com incorreções no dia 2 de de invenção para "Aperfeiçoamento na em ou relacionados com uniaades de para - Aperfeiçoamentos relativos a
fabricação
de
vialros
de
segurança"
fevereiro de 1965:
construção e arranjos de circuito com- aparelhos para heliografia - de:
O térmo n.° .113.757 - Privilégio De Societe des Usines Chimiques Rhane preendendo unidades de construção" - Errist Josef Lembere - para um tode invenção para Aparelho carburador Poulenc - Aprovado pelo Decreto De 'N. V. Philips Gloeilampenfa- tal de 11 pontoe,
para motores a explos2io - De Gido lel n.° 7.903 de 27 de agósto de 1945 brieken.
O termo 123.762 priv, invenção
a prioridade decorrente de idêntico
Saspa
Estabe'ecido na Itália.
O termo n°128.858 Modelo de para - Processo para a produção de
pedido,
depositado
na
França.
em
31
O termo n.° 116.584 - Privilégio
utilidade para "Porta tubo repreme- novos azo corantes contendo cromo e
de invenção para "Instalação automá- de março de 1960, sob a° 823.025.
dor"
De ZelMan Sirot - Retifico cobalto - de: Ciba S. A, - esta'
tica para o revestimento contínuo de
O termo n.° 127.349 - Privilégio o final do 1. 0 ponto: .., uai eixo mó- belecido na Suíça.
artigos alongados" - De Blaw Knox de invenção para "Processo para mu- vel possuindo 'ainda a referida uma
() termo 125.260 priv. invenção
Co - Depositado com o n.° 7.905. dar o sentido da calefação' de uma tampa sôbre 'pressão dotado de orlfl- para - Aparelho para lavar roupa de 27 de agesto de 1945, a prioridade fileira de fornos regenerativos de coque cio centre! por onde passará a extre- de: 1mportaciones Representaciones
do correspondente pedido depositado ma queimando um cornbustivel previamen- midade dotubo.
Universal S. A. - estabelecido nu
Repartição de Patentes dos Estados te aquecido" - de Yawata Iron
• O termo n.° 129.171 - Privilégio Peru,
Unidos da América em 6 de fevereiro Steel Co Lida - Repartição de' Paten- de invenção para "Aperfeiçoamentos em
ta termo 125.976 priv, invenção
de 1959 sob n.° 791.612.
tes do Japão, em 5 de março de 1960, fustveis" - De Antonio Luiz'Bailo para - Processo .para a produção
a- Depositado ern 15 de 'maio de 1961. cloro - de" Shell International. keO termo te° 119.546 - Modelo de sob n.° 6.720.
O termo n.° 129.168 - Mnielo de search Maatschappij N. V.
O termo ri.° 12.7.391 - Privilégio
utilidade para "União metálica para
utilidade
para "Nova grade para bôcas ' O . termo 126.140 priv. invenção
de
innenção
para
"Processo
e
material
persiana" -• De jcisé Alt Deposipara produção de revestimento de fos- de fogões à gás - De Metalúrgica para - Processo de produzir emulsões
tado em 18 de maio de 1960.
O termo n.° 120.531 - Privilégio fatos em objetos de ferro, aço ou de Alfa S.A. Comercial industriai e Im- de narcóticos para aplicaçao parente.
portadora,
•
- de: J. R. Geigy S. A. - fica
de invenção para "Instalação para re- metais não ferrosos" - De Sunbeem
O termo n.° 129:261 -- Privilégio retificado o final do 1, 0 ponto: .., e
frigerar o compartimento de carga de do Brasil Anti Corrosivos S. A. velculos" - . De Brown Boverl t.5 Cie Retifico o final do 1. 0 ponto: ... e de invenção para "Novo berloque para histamina e, ao todo, 1 - 5 parto
Aktiengesellschaft - Estabelecido na, lavagem anterior, numa só ope,ação. chaveiros, pulseiras e 'outros" - De de gliceridos parciais de ácidos graxas
Tais soluções forfatizantes contem um Carlos Valverde Arlas e Gerardo Eu- superiores e ou seus derivados Po io.
Alemanha.
Fondevila Pazos
•
zietilenadoe.
O termo n.° 120.754 - Privilégio ectantes resistentes aos ácido e sais logio
O
termo n.° 130.170 - Privilégio
metálicos,
orgânicos
capilar
ativos
de
O termo 127.313 priv, invenção
de invençáo para T"Dispositivo de emde invenção para "Agentes fungicidas para - Preparado pigmentar - der
p"ilhamento e de transporte para ater- preferência não jônicos.
O termo n.° 127.582 - Priv 'égio e bactericidas De farbenfabriken Sandoz S. A. - fica retificado o inícador, as em peças em particular sacos"
- Heinr:ch Atter Muhlenwerke de invenção para'. "Estreita embalagem Bayer Aktiengeseilscsaft - Retifico o cio do, 1. 0 ponto: 1.0 - Preparado
inicio do 1.° ponto: 1 ° Agentes
Komm-nditgesellschaft Auf Aktien - fl exível têrmo isolante 'de baixa nres- fungicidas
pigmentar, cujo componente caracte.,
e bactericidas caracte.:izados ristico e um com
seo"
De'
Wladyslaw
Diamand
-Es,tal-., ',.cido na Alemanha.
posto da fórmula Re.,
por
'conterem
011
consistirem
em
comFica
retificado
por
teisaído
or,
pontos
tal (segue-se e fórmula) - e o fiO te . mo n.° 121.386 - Privilégio
postos
orgânicos
do
estanho
da
fórumae tilve'nção para "Processo de prepa• antigos: 1. 0 - Estreita flexivel embanal: .., como cationte
N.° 477,940 Soc. Financladora
§1.Á. Soh.a Crédito, Financiamento e
inyeekimento - Arquive-se.
° 477•942 - Soc. Flnanciadora
.A. Sofísa Credito, Financiamento e
Lvestimentoa - Arquive-se.
NP 477.94'3 - jcooel Monoloest

q.

r
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1
O iarmo.. 127.452 teria. invenção
para — Processo para decorar, colorir
pigmentar a quente objetos de vidro prensado insuflado mesmo com
pa.ede fina no momento de tua cunformação ou anteriormente a esta —
de: COmpagnie De Saint . Gobain.
- O termo 127.480 peie. invençao
para — Procesio, para produsir esteres dono tiol fosfon ia icos — de:
Farbenfabrieken Bayer Aktiengesellechefe —. depositado em 9 de março
de 1961 e estabelecido na República
Federal Alemã.
O termo 128.527 rs iv, invenção
para — Aperfeiçoamentos e.n ou relativos a circuitos de controle -de matrizes em comutação tendo cada uma
das entradas ligada a iima fonte de
informações e cada saída ligada a um
receptor de informações' de N. V.
Plailips Gioeilanapenfabrieken — a
prioridade do corresponedente pedido
depositado na Repa:tição de Patentes
de Holanda em 22 de abril de 1960
sob re° 250.803.
O termo 128.611 priv. invençau
para — Aperfeiçoamentos em ou relativos a oscilaclores transistorizados
estabilizados — de N. V. Philius
Gloeilimpenfabrieken — depositado
e m20 de abril de 1961 — estabelecido na Holanda, segue o 1. 0 ponto:
10 — Aperfeiçoam : ntos em ou relativos a osciladores transistorizados estabilizadas, , providos de pelo menos
t ansistor de junção e de retaarno (alimentação de reta:ano) entre o circuite
emissor co:etor e o circuito de base,
no qual. com a finalidade de estabilizar a amplitude da oscilação produzida e ou com a finalidade de proteger o oscilados_ contra solaretenstiee
que possa ocorrer quando o oscilado,
está relativamente pouco carregado
um circuito. de excesso. comp reendeudo una retificador acoplado ao circuito
da base, deixando o retificador Passar
adiante impulsos de retOrno apenas
além, da um valor limite da am plitude de oscilação ca-acterizados -pelo
fato da. tensão de red.:imo a plicada e
base ser elevada sendo essa voltaeem
aumentada. aplicada no circuito de
excesso ao mesmo tem po que o retificador -é polarizado por uma fonte
de tensão limite invertida de modo
que o retificador se torna condutor
além do valor limite da tensão de reta:dna e as perdas de excesso que ocorrem acima desse-valor limite São cOLsideràvelmente reduzidas. Total de 9
pontos.
O termo 129.059 modelo de nitridade para • Original disposição em
cinte liga para gestent r s de: Irblin
Indústria de Roupas Brancas Ltda.,
O termo 129.092 priv. invenção
para —, Aperfeiçoamentos em ou Telat'vos
' a dispositivos semicondutores
mais particularmente dispositieos foto
sensíveis e processos para sue fabricação — de: N. V. Philips Gloeilempenfabrieken — depositado em 10 de
maio de 1961. • ,
, O termo 130.018 mod. industrial
para — Miniatura de em po mascula
no para 'estudos- anatamieee — de:
Fabio Montes de. Azevedo — retifico
o final do 1.0 ponto: sendo giros braços e mãos ap-esentam indicação de veias e artérias, o mesmceocor
rendo com os membros inferiores d,
visados os anos que os ece erZem. To
tal do 2 pontos.
Rio. 10-2-1965. Assinei 's encerre'
23 laudas do expediente. Nilton
rendes, Diretor do 8. Doeusnentacão

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
TERMO N° 112.931
De 31 de agasto de 1959 's

•

Requerente: J. N. Voith G. m.
Alemanha.
. Titulo: Aperfeiçoamentos' em ou
relativos a hélices de roda de paPrivilégio •de Invenção. a
lheta.
la Aperfeiçoamentos em. ou relativos a hélice de roda de. palheta,
dotados dea palhetas que são subine,
tidas a um movimento controlado de
báscula em torno de eixos paralelos.
ao eixo de rotação ria liefice, por
meio de -um mecanismo de hastes de
guie provido de um centro de ceratrete situado por dentro do 'circulo
de palhetas, caracterizado Pelo tato
de que o referido mecamsmo de
hastes de guia é suseetível de fazer
bascular as prlhetas a partir da posição tangencial e ao longo de um
ângulo & max da ordem de pelo menos. 50" e uão superior ri 63, guando
.o centro de controle se.acha na imação de plena velocidede à frenie ou
de plena velocidade te ré é de iniciar
a reversão aedmovimento de báscula,
depois que as palhetas tiverem petcorrido a metade dianteira do circulo cie palhetas, .a partir da posição
tangencial e ao longo de um angule
compreenta'do enak 100° e o angule
de percurso paradii qual se iniciaria
a reversão, com .unr mesmo ângulo
45: ma:c, no caso de um inecanadeo
ou movimento • de Palhetas de ird:e-'•
secção estritamente, vetorial no qual
os vetores radiais das palhetas, sempre, o interceptam num pon:u, fie
tditme'ro de roda, perpendicular " à
direção do/propulsão c dom .; ,pie
as palhetas tiverem , percurrído a
metade tare:erra do circulo de palhetas a partir da pceaão tangencial ao
lonao de um rafiguto compreentaido
entre -2939 e o 'angulo a que se inid
cfaria casa reversão, no caro da referido movimento do mecanismo de intersecçao vetorial das palie:•es.. —
•
Total de 3 pontos.
em 1 dC
- Prioridade: Alemanha,
outubro de .1948, sob o n. 9 - 12-.0t,,
NI-65f3D.
TÈRMO N° 113 459
".

De 22 de setembro de 1939

lióciriglies . —
Requerente: Coser
Minas Ceie-is.
' Invenção: "Nova
torneira ani.nmátien", --- Privilégio de Iniençan.
t° Nova torneira automática caracterizada por possuir um eilinuro
guia de uma mola espiral, rido cilindro com a ex .:rensidade roscaria
apoiando no fundo do cilindro e na
que irá se prender na rósea iate-na
deter-adual dita mola espirai se
outra extremidade num embolo do
metal e couro onde se apoia o fins
dr baste já citada.. — Total • de 2
pontos,

em entrosamento com a dita Ware. lhe serve de proteção e alojament ot
nagem estacionária, e uma série de sendo que no fechamento, fechos (5

engrenagens entre a dita engrenagem'
e um par de rolos de calandre, o
dito par de rolos de calandre está
disposto na parte central do conjunto' de engrenagem enrmador, e
um grupo de trensporladore neerior e inferior está disposto em uma
posição aproximadamente horizontal.
otal de 3 pontos.
A requerente reivindica .de acardo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n° 7.9U5, de
27 de ag6s'o de 1945. a prioridade do
correspondente pedido deposltrdo
Repartição de Patentes do Japão, em
21 de outubro de 1959, sob n o 30.037.
TÉRMO N° 118.602
De 13 de abril de 1960
Requerente: Pedro lie mau Bspi.
noea e Francisco Dita " Fria — Epenha.
•
Titulo; 'Máquina de cotura que
permite piasstr simultaneamenee e
lnços em dois tecidos sobrepostos • e
segundo o mesmo desenho, fios com
Privilegie
processo de execução. '
de Invençáo.
1° Máquina de costura eeerfeianada
para incorporar eldas linhas segunde o mesmo desenho ein tecidte
sobrepostos, obrigando as linhas . a
apresentar por um lado laços que
atravessam Os dois tecidos. e por
•
TO pespontos, caracterizada pos.
compreender dois mecanismo sabre.
postos separados por um raterstic-o
atreves do qual se fazem passar simultâneamente dois pedaços de te:
eidos sobrepostos, introdueindose
agulhas dos rnecanisna-os; ;treslede%
por um dispositivo de comando ed.
mulo, nos tecidos sobrepos:os em
pontos distanciados entre si em ontido longitudinal, ao mesmo (empe
que apinha linhas ou ganchos scso
impulsionados por cada um doi mecanismos para agarrarem momentaneamente as ladeie trazia: s 1)e15
agulha do mecanismo oposto e' for
metem - um laço reado por éere
çanelso (amime o regresso da • rete.ritla agullcf oposta de maneira que
se da tinsão a 11»ba e se forma nin
pesponta °Posto ao • laço. — Tola',
dê 12 pontes.
•
MIMO N'' 119.806
Depositada em: 31 de maio de 96t'
Requerente: Cama Bruno S.A
(São Paulo).
Pontos caracter6sAeos de: "Meea
escamoterevel pitar veículos". — Privildgio de Invendo. •

1° mesa escainotásel para veicules,
caracterizado por apresentar um batente (1) que articula superiormente
uma prancha (3), a qual prende !a.
teralrnen:e hastes de um proiongader
(6), móvel e retaável em forma de
"U", sendo que' inferiormente, a
prancha (3) segura em mancais (8)
uni tirante (9), o qual serve de trave
TRR1410 N° 114..141
ao conjunto, e .que é forçado por
molas (10), sendo que pranchas (13)
• De 21 de outubro de 1939
acompanham o* conjunto prolongaRequerente: Howa Rogyo lanhas- dor. — Total de 2 pontos.
hiki Raisaa - -(conhecida como flueva
Machinery Ltda) — Japão..
TERMO N o 119.836
Titulo: A perfeiçoament o em en•
grenagem enroladora com coitela
transportadora. — tarivilégio de la. Depositada em: 1 de. junho *de '900.
vençao.
- Requerente: Cama Bruno S.A. —
1° Um conjunto de engrenagem en- (Saci Paulo).
roladora com correia transportadora, Pontos earacteristicos de: "Lavadas.
caracterizado • porque, em uns meca- rio retrátil para veículos em gerai".
nismo compreentleneo uma engrena- —• Privilé gio d Invenção.
fnroladorr, - uma .crigrena4ein,
1 0) ' e Lavatór o retratil para ; vele.
estaclon'Ari • _ oisposta concentrica., eulos em geral", caracterizado por
melite a eia, uma engrenagem su. ser , urna pia (J2) cora a sua ,tornortada giravelmente no corno es, neira (VI), adaptadas cal unia caixa
tratara' da dita engrenagem enro la- (16), a qual é articulada por pines
dors e, ao mesmo tempo, mantida (17) ,a ume entra caixa (1), e qual

do batente (2) travem a caixa (16
por meio de ressaltos (6) colocado

nos laterais da tampa . (3), e na abertura o conjunto fica fixo em virtude

do travamentoi feito por uma prane
cisa (10), que prende um reborda
(9) saliente, da parte posterior (8);
da caixa (16). — Total de 2 pena .
-,
tos.
TERMO N° 120.112 ,

•

De 13 de junho de 1960

Prjvilégio de Invenção "Plocess0
para o acabamento de tecidos, ame
murçados".
Cia. Nacional de Veludos, uocie.
dade enónima, brasileira, e inclusa
trial, estabelecida na cidade de São
.138111»li z: ocesso para o acabamento d8

tecidos acansureedos, com o objetivo
de torná-los namassáveis e repetene
tes à água, caracterizado pelo fato
de os referidos tecidos serem ;introduzidos inicielinewe em baião de
resina a base de uréa e fama!, de
8% a 14% CM pesos ou melamina
e formol de 4% a 10% em peso e hl..
drofugante à base de silicone. ao
a 6% em peso, após o que sào submetidos a secagem sob baixe emperetura, e em seguida passados em
câmaras quentes para fixar o -velamento, e por &timo levedos a -uai-minas especiais para as opeiações
See
comuns de z cahamento.
gue-se mais 1 pcinto caracteristicos.
TaJlMO N° 122.933
De 21 de setembro de Itt.á
Requerente:' Altaiebulaget Peliiins
Ma rgarinfalirk, — Suécia.
Titulo, processo- e a parcn hagW
para purificar gordure.
r;Priedé•
gl°1" die rnInpvreoleçeá-4? p. aris rernever pequem)* restos de álcali e sabões em
gordura refinada inida com álcali
pelo .tratamento da gordura, com uma
pequena que!): idade
de um ácido
n o tóxico insolúvel na goreura, pre - ,
feldvelmente ácido enrico, que so.
para os restos de sabão em ácidos
gordurosos livres e álcali é com este
elcati liem censo com 43% res,os de
e.cali na gordura forma une sal solúvel na 'água mas insoluvel na gore
dura, caracteriz do pelo fato que se
submete 'a gordura enquanto , se trata
a mesma coai uma pequena quan't••
(Lide do ácido insolúvel na 'gordura
a urna seer-sem na vácuo para torná-la plasticamente isenta- de água
de. rua/mira a causar . que ¡ o -estile
tinte sal de Medi insolúvel na gordura do ácido adicionado ;na gor.
dura o precipite em forma sólida
na mesma, e então submetendo a
gordura no seu ertado praticamente
livre de fig-us it filtragem para a separação séc, de dito sal da gol-clara,
— Total de 5 pontos.
•
Prioridede: Depositado na Repartição Norte 1.mericann , em 21 c':e selembro de 1959, sob no 1141 .03'i.
Tailei0 N° 123.913
De 31 de outubro de 190

" RequererVe. 13ergon Equaeurentoe
Para Escritórios S.A. — Eatatio da
Guanabara.
Título: Novo ~leio de elemento
de Cobertura. — Modelo de ! lit !idade.
1° Novo rnoiljo de elemento de
cobertura sob a forma de clierets
retangulares estampadas, 'preferivelmente, de ereurzea metálica, -carnefritado pelo fato de apreeenler em
• eceilo transversal, a forma de ama
série de _ semici-enlos ,eqvidis'antes
conjugados isor linhas planas -altura, dos resma e'ivos tliiimetro,.. —
Total de 5 pinos. '

fj.:rça-fcira
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TERMO Mv 125.833
De 12 de janeiro de 1961
Requerente — Gebrüder Giulini G.
M.B.H., Ludwigshafen Rheno,
Alemanha.
Pontos caracteristicos de: ''Processo
para fabricar sulfato de alumínio sólido por meio de sulfato' de alumínio
em .fuso". (Privilégio de Invenção).
19 —• Processo para produzir con, finitamente sulfato de alumínio sólido
por meio de sulfato de alumínio em
fusão, caracterizado . pelo fato de que
o sulfato de alumínio cm, fusão com
teor'cru Al203 até 19% é primeiramente refrigerado á 80 a 95 graus
Centígrados, preferentemcnte a 83 a
88 graus C. e, em segu ida, misturado
com 0,5 a 5%, preferentemente 1 a
2%. de sulfato de aluminio cm pó,
sendo então levado à solidificação em
•agregados de cristalizaçãO essencial,
mente conhecidos.
Finalmente a depositaria reivindica,
de acõrdo' com a Convenção Internacional e de conformi.iade com o artigo
21 do Código da Propriedade ,Industrial, a prioridade do ccarespondente
pedido. depositado na Repartição de
Patenees da Alemanha, em 19 de 'outubro de 1960, sob o número G 30.722
IVa.12m
(Total. de 6 pontos).

Tuzmo No 126.257
De 31 de janeiro de 1961
Requerente — Reheis Company, Inc.,
uma sociedade dó Estado de Nova
York, estabelecida em Berkeley Heights: - Nova Jersey, Estados Unidos da
Norte.
América
Pontos caractereaticos: , "Processo
para a fabricação de ácido citril-triglucônico e seus sais". — Privilegio de
Invenção.
•
19 — Processo para a fabricação de
ácido citril-triglucónico e seus sais, caracterizado peio fato de se fazer reagir
em solução aquosa. a uma temperatura
na escala que vai de 80 a cêrca de
110 graus C..• ácido cítrico e um
de acido glucônico e glucono-delta-lactona . (Total de 3 pontos) .
TERMO

N9

125.835

• De 12 de janeiro de 1961
Yawata Iron
Steel
• Requerent$
Co., Ltd., firma Industrial e comercia) japonêsa estabelecida em Tóquio,
Japão.

Pontos característicos de: "Processo
para aluminizar metal ferroso. (Prlvilég-io de invenção),'
1 a — Processo de aluminização por
imarsão a quente, segundo o qual a
solução do composto 'metal-alcalino é
aplcada à superfície de um artigo
metálico a ser aluminizada, e secada
antes da imersão dèsse último no banho de alumínio derretido, o aperfeiçoamento, acaraeterizacip por compreender- os estágios de: submeter o artigo
metánco à ação de queimar C remover
a graxa que adere à superfície do
mesinoé submettalo em seguida a ira'mesma; stihfneta-10 em seguida a tra-
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tora, para tornar sua • superfici3 apta 'de produtos de oxidação, e a resina
TERMO Na 131‘.153
a receber a película de alumínio, e ser condensada no material de fibria
efetuar sua imersão no banho de alto, ria presença de água.
•
De 25 de julho de 1961
mínio derretido, de maneira a evitar
•
•Finalmente,
e
depositante
reivindica,
todo o COtitát0 çqin o ar. (Total de
Requerente o— Manoel Joaquim Gola s
ae
acôrdo
com
a
Conveneão
Interna22 pontos) .
Estado da Guanabara.
cional e de conformidade com o artigo çalves
Titulo —. Um dispositivo de sega.
21 'do Código da Propriedade • Industrial, a 'prioridade dos corresponden• rança, coletor e devolutivo de . vasta
TERMO Na 126.338
tes pedidos,' depositados na Repartição lhames, particularmente de leite. —
Privilégio de invenção.
•Depositada em: 3 de fevereiro de de' Patentes da Suíça, em 26 de fevelv — Um dispositivo de segurança.
reiro
de
1960
e
29
de
.deiembro
de
1961.
coletor
e devolutivo de vasilhames, para
1960. sob os números 2156-60' e 14.555ticulainieate de leite, caracterizado por
60, respectivamente.
Patente ,de: modelo de util:dade.
consistir numa caixa, dotada de unia
Titulo — "Armações 'para óculos
(Total de 15 pontos) .
porta e uma antepara,. por onde se
dotadas de espolho. retrovisor.
retira o vasilhame cheio, sendo aberta
Requerente — Orlando de Cerqueira
na parte superior, entretanto, parcialLima ee São Paulo:
TERMO N9 131.131
mente
fechada por uma tampa colme
Reivindica-se, como elementos cons.:.
diça que desliza ao longo de trilhos
titutivos da novidade, o conteúdo dos
De 25, de julho de 1961
diospostos nas bordas longitudinais da
seguintes pontos característicos:
rderida abertura. (Total de 4 pari.
19) "Armações para óculos, dotadas , Requerente — Miles Laboratories, tos).
de espêlho retrovisor", caracterizadas Inc., Elkhart, 'Indiana, Estados Unidos
pelo fato de que às laterais externas da América do Norte.
da armação serem articuladas por, miTERMO No 116.654
Pontos . característicos: 'Processa
cro-dôbradiças ou fixadas par proces- para o aperfeiçoamento 'das
;
propriedaso ccerveniente qualquer, pequenas pla- des ' de' dialdeído-polisacarideos (Pride' 2 de feureiro de 1960
cas espelhadas, sendo que para arma- vilégio de Invenção) .
ções dotadas de hastes larerais largas,
Requerente •-•• Naco Corporation
19 — Processo para a a perfeiçoamennestas, junto à articulação poderá ser
— Estados Unidos da América.
to
das
propriedades
de
dialdeido
poprevista janela para a intercalação do
Titulo — Instalação elétrica' para
lisacarideos, isto é, um processa para
estolho. (Total de 3 pontos) .
a ' produção de dialdeido polisacaridees, transmissão de sinaiá estereofónicos..
tendo propriedades físicas .aperfeiçoa- — Privilégio . de invenção.
19) :Instalação 'elétrica pára a transTERMO N9 126.389
das, caracterizado pelo fato de se formar uma suspensão .de loa de hidrogê- missão de sinais estereofônicos, caracDepositada em: 3 de fevereiro de nio da dita suspensão aquosa deOdial- terizado pelo fato de compreender uma
1961.
deido polisacarideo de cérea de pH combinação abrangendo dispositivos
4,5 a pH 6,5 e recuperar um dialdei- destinados a fornecer primeiros e se.
Patente de: • Modèlo de utilidade.
do polisacarideo, tendo propriedades guiados sinais de proa:ama estereõe
Titulo — "Lentes parcialmente es- físicas aperfeiçoadas da dita suspen- nicos; dispositivos destinados a compelhadas aplicáveis a óc.Wos".
são de pH ajustado. (Toral de 6 pon- binar os referidos sinais de programa
para proporcionar numa primeira faiRequerente — Orlanao de e5rqueira tas) .
xa de freqüências, sinais representatiLima — São Paulo. — Modêla de
Finalmente, a depositante reivindica, vos da combinação aditiva dos referiutilidade.
de aceirdo com a Convenção Interna- dos doia sinais de programa e, numa
Reivindica-se, como elementos cons- cional e de conformidade com o artigo faixa de freqüências, substancialmente.
titutivos da novidade, o cr,nteúdo dos 21 do Código da Propriedade Indus- adjacente, sinais equivalentes a, ape•
seguintes pontos , caractetisticos:
trial, a prioridade do correspondente nas, os componentes de faixa lateral
"Lentes parcialmente espelha- pedido,' depositado na Repartiçãço de inferior de uma combinação subtratia
das aplicáveis a óculos", caracterizada Patentes dos Estados Unidos da Amé- va dos referidos componentes de free
pelo 'fato de lentes normais ie usuais rica do Norte, em. 25 de julho de qüência selecionados dos referidos sia
nais do programa, modulados nom siaplicadas em óculos apresentarem re- 1960. sob n0 44.880.
nal de sub suporte abrangendo os re.
giões laterais 'extremas espelhadas, perferidos dispositivos de combinação dos
mitindo a visão do • campo lateral e
TERMO N e 131.245
referidos sinais dispositivos para resposterior do usuário. (Tarai de 3 pontringir os referidos . componentes de
tos) .
De 28 de julho de 1961.
freqüência selecionados aos de mais
alta freqüencia dos referidos prograTERMO Ne 127.119
Requerente --, Patent Concern N. mas de sinal: uma fonte, de sinal de
V. — Curaçao.
freqüência de suporte; e. dispositivos
De 24 de fevereiro de 1961
Implementos. pari lavou- para a modulação do referido sinal de
Titulo
freqüência de suporte pelos referidos
Requerente -.•-• Ciba Société Anony- ra. •— Privilégio de invenção.
sinais nas refirdas primeiras e segunda
•
me, firma industrial e comercial ale19 o-a• Implemento Para lavoura, ca- faixas de freqüência. (Total de 12
má.
racterizado pelo fato de ter . urna por- pontos) .
Pontos caracteristicai de: "Processo ção de chassis, disposta 'para ser ocoA requerente reivindica de acerdo
para aperfeioamento de material con- piada .a uni trator ou similar. com o
tendo celulose (Privilégio de inven- fim de mover o ancinho ao longo do com a Convenção Internacional e o
Artigo 21 do Decreto-Lei n9 7.903,
ção) ..
solo, tem como no minuno tuna sec- de 27 de amasio de 1945. a prioridade
19 — Processo para aperfeiçoamento ção dentada de ancinho, ligada àquela de correspondência pedido cl.tpositado
de material de fibra celulósica, impreg- por meios dispostos de maneira a per- ha Repartição de Patentes nos REMI.
nando-o com um liquida, contendo um mitirem à aludida secção que execute da América, em 9 de fevereiro de
aminaplásticoo segundo por condensa- durante o trabalho movimentos reei- 1959, sob tez. 792 .070 .
ção do aminoplástico na fibra, carac- procatórios, cujos movimentos são substerizado pelo fato de se usar um liquido tancialmente paralelos ao .saio, e - incluem uma- componente em uma direde impregnação, conten3o
TERMO Ne 118.140
ção que é transversal à direção da
(a) um aminoplástico,
marcha do implemento . (Total de 45
Je 25 de março de 1960
(b) formaldeido
e
pontos) .
•
Requerente — Philco Corporattard
(c) um oxidante capae de dispersão
Finalmente, a depositante reivindica,
—
-Estados Unidos da América.
em água. o qual aurna fase aquosa de acôrdo com a Convenção internaTítulo — Anarélho para fazer gélo,•
tem uma forte capacidade de aglutina- cional e de cordormadade com o artigo'
ção nem para álcali
.en para ácidos 21 do Códigos da Propriedade Indus- — Privilégio de invenção,
e que, após o liquido de impregnação trial. •a prioridade do correspondente . 19 — Um aparelho paYa fazer geter sido aplicado -ao - material de fibra, pedido, depositado na Repartição de lo, caracterizado por_ urna bandeja dea
acelera a cura do aminop/astico no Patentes da Holanda: em 28 de linho formável e resiliente, adaptada para
material de fibra por meio de formação de 1960, sob o número 254.315.
ser enchida com água para fazer 240
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TERMO N.° 123.239
de 90% a cérea- de 50%. Total de 4
pontos.
De 5 ,de outubro-de 1960
A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido, depositado na
Repartição de Patentes Americana em • Requerente: . Geanrner Manufacturing
..1 de agaisto. de 1959, sob número Company Division of Ross Gear and
Tool Company, Ind. --- Estados Uni832 978.
dos da América.
Titulo: Conjunto de- componentes
TERMO DE PATENTE lals° 1:22.180 anti-fricsão de pequena tolerância —
Privilégio de Invenção.
De .,23 . de agasto de 1960'
1. 0 Um ' conjunto antisfricção compreendendo um primeiro elemento e Mn
Rádio Corparation of America
segundo elemento tendo superfícies
Estados Unidos da América.
Título: "Aaerfeiçosunentos em pro- complementares estreitamente conjuga-.
cesso de fabricação de aaarelhos semi- veia. um . dos ditos elementos sendo
condutores e eparelhos assim obtidos" móvel em relação ao outro, a superfície conjugável sabre o dito primeiro
— Privilégio de Invenção.
1. 0 Aperfeiçoamentos em processo de elemento tendo unia - maior precisão di(abricauão de aparelhos semi-conduto- mensional que a superfície conjugasse'
em con•
res, a saber; urn separador de retifi- do dito segundo elemento,
cação numa obreia sem/condutora, ca- seqüência do que se apresenta um inracterizados por compreender o pré- terveio entre as superfícies conjugáaquecimento em separada de obreia, veis dos ditos elementos, e um revesexpondo a maior parte da sua super- timento na forma de uma película
fície, e uma carga que inclui uma subs- de material paistico substancialment'
TERMO Na • / 2i .135
tância de condutividade tipo-determis homogênea diretamente ligada às sunante ou impureza 'ativa, até uma tem- perficies conjugáveis do segundo eleDe 11 de julho de á 960
peratuia acima do ponto de fusão da mento .que oferece menor exatalão di. Requerente — Scaia Editara e Pro- substância ou impureza; cobertura da mensional e lotando substancialmente o
paganda Limitada — Estado da Gua- superfície expoeta da obreia cm a intervalo entre os ditos elementos, des:
corrida, de modo a dissolver parte da sa forma proporcionando uma . supernabara.
obreia:,
'resfriamento da cOrrida e ,da fície de reduzido atrito adjacente à
Titulo
Portascalendarios ( folhiobreia até unia temperatura sob a superfície conjugável ou correspondennhas) . — Modelo de utilidade.
qual parte da obreia dissolvida e da te do dito segundo deticiento. Total
19 — Porta-calendários (Folhinhas), substância tipo-determirnnante ou im- 20 pontos.
caracterizado .porque compreende duas purezas tirecipta-se e se recristalize
A requerente reivindica de acardo
- placas conjugadas e solidárias, prefe- na salaarficie exposta da obreia; e de- com *- a Convenção Internacional e o
rivelmente fabricadas de -urna só placa cantação do .restos da corrida. Seguem- art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de
de comprimento "adequado dobrada se os pontos de 2 a 14.
27 de agasto - de 1945,. a prioridade do
ao meio, apresentando uma faixa de
A requerente reivindica de acôrdo correspondente pedido, dénasitado na
mútua sujeição junto ta resta da oleia.. Ciam a Convenção Internacianal e o Repartiçao de Patentes dos Estados
em cuja faixa vão providos um ou art. 21 do Deereto-lei ma 7.903, de 27 Unidos da América; em 5 de outubro
mais orifícios, preferivelmente guarne- de agôsto de• 1945, a prioridade do
cidos por ilhoscs, estando a placa pos- coarespohdente pedido depositado na
TERMO N.° 123.337
terior provida, na altura adequada, de Repartição de Patentes dos Estados
um meio de sufeiçâo ou enganche para Unidos da América, em 29 ,de setemDe 22 de juiho de 1960
um loco de calendário ou folhinha,' bro de 1959, sob n.° 843.186.
• consistente por exemplo num -corte hoR eauercnie: Metalúrgica • Gazarra Lis
rizontal de sua parede de revestimenmitada — São Paulo.
to, de .modo a conformar uma espécie
TERMO N.° 123.159
Título:- Navo modelo 'de verruma
de bolsa para alojar o dorso do bloco
para
saca-rolhas Modelo de Utilide calendário, enquanto a placa anDe -30 ae setembro de 1960
dade.
terior, articulado preferi velmente na
1, 0 laWnio modelo de ve.rruma para
aresta base] da faixa .rigida de mútua
Requerente: Minnesota Mining and
sujeição, vai provida de duns largas Manufacturing Company Estados saca-rolhas, caracterizado essencialmente por constituir-se la dois fios
aberturas - ou visielras, aue deixam à Unidos 'da América.
mostra correspondentes re eeas do 1:,?...-eo ' Titulo: Processo para lavar filmes ou corpos metálicos torcidos ou /recalendário montado na placa posterior, de palie treno tereftlato linear biaxial- zados em forma helicoidal ou aspirapodende ainda serem providos meios mente orientado cobertos de material leda, com as suas pontas ou extremicomplementares de 'soliaarizaçãa para em partículas ses Privilégio de Inven- dades livres, de alicação ou introdução na rolha, ponteagudas; pelo fato
as extremidades. inferiares das placas, ção..
ainda destes fios ou corpos que' se
como por exemplo presahas ou equiva1° Um processo de lidar porções conservam concêntricos, independentes
lentes. (Total depontos).
.
de filme de potetileno tereftalato li- e livres um do outro, serem; preferennear bíaxia/reente orientado, pelo me- cialmente, de seção externa abaulada
nos uma das citadas porções tendo a e interna plana, formando cantos viTERMO "'AI.° 121.673 •
eia preso um material em partículas, vos. Total de 3 pontos.
caracterizado pelo fato de comnreens
De 1 'de agasto de 1960
, .
der as etapas de: (1) cobrir uma auRequerente: The Electric Storage nerficee de pelietileno tereftWato
TgRIVIO N.° 12-4.361
Battery CO.. — Estados • Unidos da pelo menos uma das referidas porções
com. um solvente verdadeiro para o po.
América.
. De 22 de novembro de 1960' '
.
Invenção: -Aperfeiçoamentos em !alieno tereftelato; (2) prensar em cona
Tecalemit Limited — Inglaterra.
Junta as sunerfícies de polletileno teelectrodos para bateria" -e Privilégio
Titulo; Navo modelo de lança de
reftalato
das
citadas
porcões,
Inclusive
de Invenção.
a -mencionada su perfície coberta, - na de- alimentação para a ignição de fornos
.1.0 Aperfeiçoamentos em electrodos salada Formarão de ligacões e (3) de queima de óleo — Patente de Mopara bateria, caracterizados pelo fato manter dita pressão e conservar as delo de Utilidade.
que o electrodo compreende uma ma- mencionadan pqrrões a uma . temneraI.° Misto modelo 4e lança de alitriz porosa, consistindo pelo meãos as fura na qual o solvente é ativo em re- mentação para a ignição de fornos de
superfícies dos poros de dita matriz 't acão ao nolictileno tereftalato, duran- queima de óleo, caracterizado pelo fato
numa liga de níquel-prata na Na: ai- te um temno suficiente para formar de compreender um corpo tubu'ar re,
quel está presente numa quantidade por urn-, /inargo firme entre as superfícies tilinio num de cujos extremos se acha
peso da liga de cerca de 10% a cerca /iradas, sem afetar substancialmente de previsto uni bocal de descarga e que
de 50%, e prata está presente numa maneira are judicial as referidas por- se liga pela sua , outra extremidade, por
quantidade por peso da liga de cerca ,:rses aç Mates . Total de 7 pontal.
meio de unires ou dIspoeitivo0 sebandeja; um primeiro e um segundo
dispositivos manipuladores, presov retapectivamente a e• se estendendo das
partes opostas da bandeja, dispositivos
Imitadores associados a um dos ditos
dispositivos manipuladores, para admitir rotações alternadas e lanitadas da
respectiva extremidade da bandeja, dispositivos atuadores destinadas a efetuar rotaçaes : alternadas mais extensas
dos outros dispositivos atuadores, para
efetuar deformações resilrenta • opostas
e sucessivas da bandeja, e assim soltar
o gelo; e dispositivo para retirar o
gelo dá bandeia, depois do mesma. ter
sido sólio. (Total de 14 pontos),
A requerente reivindica de acórdo
ciam a Convenção internacional e o
Artigo 21 do Decreto-Lei na 7.903e
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado da
Repartição de- Patentes nos EE.U1:1. da América. em 27 de março de 1959,
'sob na 802421.
na

Fevereiro de 1965
melhantes a um segundo corpo
bular . curvado segundo um ângulo
substancialmente reto e dotado de um
dispositivo: de conexão na sua extrema.
dade, livre. 'Seguem-se os pontos 2
e 3. •
TARDIO ln/,° 124.363 De 22 de novembro de 1960
Tecalernit ' Lnuited • — Inglaterra.
Titulo: Miou modelo de queimador
pata óleo com respectivo contrôle -Patente de Maciel° de Utilidade.
1. 0 Návo modelo de queimador pata
óleo com dispositivas de cont eôle da
agulha, caracterizado pelo fato "ele compreender um membro de corpo prisinático substancialmente hexagonal e arovido de dois orifícios rosqueados
dias de suas lacta contíguas: e peio
fato de que a um arfas faces extremas
do mesmo, se acha adaptado -mediante atarrachamehto, um apêndice tabular de extremidade ' rosqueada e provi
da de porca retentora de um bocal de
saída ao patso • que da outra, dameara
através de uma porca ou caixa de gacheta, una agulha cilíndrica de contlóle dotado de um botão na sua extremidade livre. Segue o ponto 2ae
•
TÉRMO 125.137
20 de Dezembro de 1960
• Requereine; The 011 Shale Corpo.
.ation — Estados Unidos da América.
• Título: Processo e aparelho para
aquecer corpos inertes sólidos transportadores de calor.
: Privilégio de invenção. .
1 ,0 — Um processo para a produção 'de óleo, a partir de material
ca_bonáceo, caructerizado por comprender; aquecimento e moagem simultânea do dito material carbonas
ceo. por contato de sólido a sóado na
moagem, -com corpos sólido. mais
'quentes; transportadores de calor, era
uma zona de aquecimento e Moagem,
pare produzir vapores e gases ade óleo
e um resíduo combustível fluidizável
de menor tamanho médio que os ditos corpos -sólidos tartsportadores tie
calor; transferência do dito • resíduo
combustivel fluidizável pare uma zona de combustão; fluidização e combustão do dito resíduo combustível,
na dita zona de combustão, por meio
dó um gás fluidizante mazautendor de
combustão; transferência dos ditos corpos transportadores de calor f.ara uma
zona de reaquecimento, para formar
ai diversos leitos iasos, espaçados verticalmente, de corpos transportadores
- pramento do gás de comde calor; so
bustão, resultante da combustão do
dito resíduo combustível, através tios
ditos leitos de corpos - transportadores
de calor, pa:a fluidizá-los e. reaqueceIos; movimentação dos ditos corpos
transportadores de calor, sucessivamente para baixo, de leito para leito, na
dita zona• de reaquecimento; retirada
dos ditos corpos transportadores de
calor de um leito • inferior da dita
zona de reaquecimento, e transferência deles de volta para a 'dita zona
de aquecimento e' moagem, para aquecer e moer mais material carbonáceo.
Total de 13 pontos. •'
A requerente reivindica de acôrdo
com Convenção Internacional e o
Art. 21 .do Dec.eto-Iii n.° 7.903 de
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27 de agasto de 1945, a prioridade
dos assèpticamente feitos de plástico, se deslocar Vibre unia guia .'contra
TERMO 128.995
caracterizado em que, duma máquina uma força de reajuste, por exemplo
do correspondente pedido depositado
de moldar na . qual eles são moldadas urna mola ou similar, com o qual
na Repartição de Patentes nes EE.UU.
. 5 de Maio de 1961
composto de plástico aquecido acionador a extremidade do portador
da América; em 21 de dezembro de , Requerente: Roberto Jose ds Palma adum
uma temperatura esterilizante, os sonoro a ter transmitido pode ser
1959, eob n.° 861.086..
artigos de plástico são introduzidos apanhada, fazendo oscilar o cursor
-- São Paulo.
Título: Aperfeiçoamentos em con- diretamente numa câmara esterilizada (e acionador respectivamente) e pode
qual ar ou gás esterilizado é so- ser conduzido ao deslocar o último,
junto de imã para alto-falante — Mo- na
TERMO 126.080
prado para que prevaleça uma pressão e pelo fato de que ( em adição, um
delo de utilidade.
positiva na câmara, e seja, depois de dispositivo de acioaamento é provido
1.0 — AperL.siçoarnentos em con- arrefecidos, embrulhados em envedu- para
fazer oscilar e deslocar o cursor
24 de Janeiro de 1961
junto de ímã Para altosfalante carac- cros esterilizados quando na dita câ- (e acionador respectivamente), o qual
mara, da qual são subseqüentemente dispositivo pode ser conjugado à enRequerente:, The fshoup Voting Ma- terizados por uma carcassa em forma removidos.
Total de 5 pontos.
grenagem propulsora do aparelho, de
1 chine Corporation — Estados Unidos de calota, em mijo centro interno é
cotado ou toldado um ímã cilíndrico
preferência o motor ou uma massa
, da Ard..rica.
giratória. Total de oito pontos.
sabre o qual lixa-se um polo com a
TERMO
N9
129.708
Título: Máquina de votar — Privi- forma de discs circular de pequena
A requerente reivindiea de acordo
com a Convenção Internacional e o
legia do invenção.
espessura, envolvido por uma placa em
'De ' 2 de Junho de 1961
Art. 21 do' Decreto-lei n° 7.903, *de
I.° — • Máquina de votar, ceraete- forma de corei&l circular, as foces ex27 de agosto de 1945, a prioridade do
eizada pelo fato de incluir: um meca- ternas do polo e da placa estando em Requerente: Conamissariat a L'E- correspondente pedido depositado na
nergie Atomique — França.
Repartição de Patentes na Austria,
•
nismo de dar votos acionével mecani- um mesmo plano.
Total de 3 pontos.
Titplo: Dispositivo de Medida em
camente em pelo Meros uma parede
Fase Gasosa de Produtos de lassfin,
lateral disposto em um plano subs_TaR,M0 N o 129.857
. .
Principalmente para o Controle de
tancialmente normal ao plano da suFeivólucros
ou
Revestimentos
de
EleTERMO 129.337
perfície funcional do referido mecaDe 8 de junho de 1961
mentos de Matéria Físsil — Privinismo, e uma cédula para preenchilégio de Invenção.
•
19
de
Maio
de
1961
r
Requerente: Comércio e Indústria
mento em que *um eleitor posse escre1 — Ura dispositivo de 'medida em Pina
Limitada — São Paulo. — Tíver o nome de um candidato, sendo
Requerente: Otis Elevador Com- fase gasosa de produtos de fissão, tulo:
Aperfeiçoamentos em Pistolas
que a superfície ,da referida cédula. pany — Estados Unidos da América.. principalmente' para o controle de
3 em
para
Pintura
— Privilégio cie'Inque o eleitor deve escreve-, está
Titulo: Reta. eletromagnético — Pri- envolucros de elementos 'de matéria venção.'
físsil, no qual o gás retirado para a 1 -e- Aperfeiçoamentos em pistolas
disposto em um plano que forma 'én- vilégio de invenção.
gu/os obtusos com o plano da referi1.0 — Um rele eletromagnético de deteção, contendo os ions radioativos, para pintura, caracterizada pelo fato
à presença de produtos de de a pistola rutpriamente dita ser
da parede lateral e com o plano da enntatos múltiplos que tem um eletro- devidos
passa entre ama eletrodo de re- formada
a partir
um bloco, feito
superfície funcionai do mencionado me- ímã com urna armação suportadora 'do fisào
pulsão fixo e um eletrodo móvel que em Iate° ou bronzede
fundido, lá dome
cenismo,.
mesmo,- siibre a c'erar um conjunto erra- coleta os lona radioativos durante portandg as derivações
tubulares inpilhado de moles de contato móveis e um tempo determinado, e depois os ferior, de enteada de fluido,
Total de 7 pontos.
e postes'
conduz,
por
seu
movimento,
à
proestacionários cnoneráveis são espaçaror, constituinte do canal da 'agulha,
amidade
imediata
de
uni
órgão
de
demente e isoladamente montados e detecão propriamente dito, caracte- com -os respectivos condutos internos
que suporta ume armadura adaptada rizado
TERMO 127.588, — —
por comportar um eletrodo ornunicantes com o de salda para
pare, cooperar com o mencionado ele- móvel colocado sólare a parte cen- o bacn atomizador, e ainda dois canais
troimã a fim de atuar as citadas mo- tral de um pistão ajustado em uni suneriores de ar comprimido, de re21- de Fevereiro de 1961
de leque e da atomizacão,
las da contato 'móveis em resposta ao cilindro Isolante encamisado lateral- aulastera
bloco éste nue, depois de usinado,
Requerente: Aurelio' Luib Campo- movimento da armadura, caracterizado mente por um eletrodo anular de com formação deu róseas. é levado
fixo, iun cintilador de menele fato de incluir um primeiro órgão repulsão
pomanes Nieto — Sío Paulo.
estern o°, onde a inietado aluminio
dida colocado na parte superior do ao
4estinedo
a
localizar
es
molas
de
cona formacão lin corpo da pistola.
cilindro
isolante,.
canalizações de ali- para
Título: Nevo tipo cie aparelho pa- *ato estacionkri<ei reletivamente as moTotal de dois pontos. _
ra tomada da aSerfis Privilégio de las de contato mAveis • coonertiveis e à mentação e de salda para estabelecer
na cavidade interior ao cilindro,
invenção,
armadura, urna eetosmidade de geai •é quando o pistão está completamente
TÉRMO Na 129.797
1.0 — Aparelho para tomada de per- econlada ao' referldo primeiro órgão afastado do cintilador unia corrente
gás retirado do débito, tal que o
fis caracterizado por se constituir de flue. Der sua vez á cr/erativamente co- de
tempo de Dexmanencia- do gás na
•. Em g de junho de 1960
duas barras. unidas por dois pinos com nectado e um- neennclo órgão destinadita cavidade seja apropriado à formola, situados nos extremos daqueles, do a aju e'tar a posi4o da citada ar- •ação
de íons radioativos, dispositi- Requerente: Luc iano Sehoen — Ese tendo entre elas, próximos uma doe ~dura rehnivarneote ao cit edo e`et-o- vos para estabelecer uma dlierenca tado •da Guanabara.
outros, arames que quando libertados lrea sem afeia, a loCilizeeão relativa de potencial, de valor conveniente, Titulo: Una eab sde nara Pendurar
alodélo de Utilidade.
das citadas barras, caem livremente, entreasa referidai mo les de conter) es- entre os referidos eletrodos. para pro- Saias'
acompanhando os desníveis de uma su- teciorkies e es "mencionadas Molas de vocar sobre o eletrodo móvel, a co- 1 — Um cabide rara Desadorar salas,
leta dos lons formados, e dispositivos feito de arame erosso revestido ou
pe:ficie, retendo a 'respectiva linha do ee-tete eaS ee le e a citada armadura. para
adaptar o, eletrodo móvel %Obre oln lado, , caracterizado pelo seu forperfil, quando novamente presos entre
Total de 14 pontos.
a superfície do cintilador durante o mato tranezoidal. de cantos arredouas barras.
período de medeia. Total de trai. ledos, sendo os lados oblfauos lazei rapontos.
mente reentrantes na parte superior
TERli.50 N° 129.540
de modo a tornar aleis pronunciado
os fineules sunerinees. lado mine.
TERMO 128:556
rior do tranézie é flectido no centro,
Em 29 de maio de 1961
WRIO10 N9 129.925
formando um tin eulo para dentro e
9 de Março de 1961 .
Renuerente: Tr elústrie de Artefatos
recebendo af um 'gancho que se proDe 9 de junho de 1961
de unejescha pinmex" Limitada —
jeta para fora.
S,o)
Paulo.
Requerente: Cornelius Johan nauRequerente:
N.
V.
,
Phitips'GloelPontoe"
ceractetastieoS:
"Nevo
e
ger And South African Troo And Steel
aerieensil teeocesso e Contunto Para tampenfabrieken — Holanda. Titulo:
Industrial Corporation Limi ted .— webricer
TM-MO Iq9 130.017
Pear de Essson4a Reves- Aperfeiçoamentos em, ou relacionados
1h:ião Sul Africana. •
com Dispositivos sôbre °tf num Apatidas"
assivitereirs de Inveneão.
De 14 de junho de 1961
— "Ntero e Original Processo e relho e ou Reprodutor, de PreferênTitulo: Aperfeiçoamentos em ou re- 1 innfn
nem. relsricer Pecas de Es- cia um Reprodutor Magnético, com Requerente: Eastman Kodak Comlacionados com métodos e meios para Con
Câmaras
—
Privilégio
de
Invenção.
Dorila Reveatides", em que o propany — Estados Unidos da América
produzir furas em elementos de me- cesso
caracteelea-se em essência pelo
— Aperfeiçoamentos em ou 'sela- — Título: Processo e Aparelho para a
tal — Privilégio de invènção.
fato de inelarlr rneinc eveaa ennfecein- cismados
com dispositivos sebre
Fabricacao
de Cabra Uniforrneeeente
borr
a- em um aparelho registrador e ou Encrespados para Filtros — Privilée rzr une nrielee lonrsierrainal de sai
110Método de produzir orificlos„
da reprodutor, de preferência um repro- gio de Invenção.
em aço 'laminado. seções estruturais e ia,,`,1* ndl,(131° 14,iri'asZieelviadia ,,,nnud"o Teres_
dutor magnético, com câmaras que 1— O Processo de fabricar um
Peças metálicas. caracterizado por com-: Orlo por oeircuTa ou filme tubular são construídas para receberem uni cabo, particularmente adaptado para,
tituir no cizathemento do metal no i s rra
edere sserfeltaresinte único carretel, do portador do regis- uso na tirete-meã° de filtros de fil e ,
Stmerffet" 'In dito. núcleo. Total tro, no miai as câmaras e as extremi- maca de ta:saco caracterizado pelo
comprimento, e posição reque-idos por
cedo orifício e a deformação do metal te cinco ponto.e.
dades do portador do registro são fato de se fiar flaanentos, em 15 a
construídas d,e maneira que, para 100 cablnetes de fi e cão, a partir de
adjacente ao corte por cizalhamento.
modelarem
um carretel numa câmara uma solucão de fiação sunrida de
cortes estes e deformações do meta/
Tari..M0 N9 129.634 .
vazia, anenas o comêea do portador bombas medidoras acionadas por
efetuados simultaneamente por ferrasonoro a ser enrolado deve ser in- ima unidade de energia em comum,
De 31 de maio de 1961'
mentes de cizathamento Eemeluntes e
troduzido na abertura para passar de se retirar .os filamentos fiados de
punções. Sem remoção- de nenhuma Requerente': Karl Oscar Lenhart, para dentro da parede da câmara. todos os ditos ealskietes e de se donSilverstolte — Estado da Guanabara cemeterizs,dos pelo fato de' oue, para duzir os filamentos no redor de
parte do metal.
--eProcuro para. Produzir Ar- a transmissão da extremidade de r1los Ocdee acicatadas por uma fonte
Total de 27 pontos.
t'
. Emnecotedos Assenticamente 'portador abandonando a câmara de ae enereda em comum, mediante o
fitos de Plástico — -Privilegio de eunrim ento dentro da abertura, para eue Se obtem uma melhor uniformiPrioridade: Preteria. dltf ice do Sul.Invenção
passá-la para dentro da câmara de dade de fiação e remarão, de se trano dia 10 de março de '1960 sob' flá
Processo para produzir artigos eeeeslareento. una nc,onador é 'Provido tar todos os ditos filamentos com
mero 101.460.
,esterillearine, • in. arontarnanta embala- sôbre um cursor, que pode oscilar e um agente de acabnmento,
não to=
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Tico, o qual confere unia baixa razã,a
desliasanento-adesão aos filamentos.
de se juntar .todos os filamentos em
forma de uma faixa ou véu' de filaMentos com uma espessura e largura
substancialmente_ uniforme, de se
aplicar um liquido amolecedor e antistático temporário à dita faixa uniforme, de se alimentar a faixa uniforme a, e através de tun encrespador do tipo caixa de compressão, mediante o que se conferem, pelo menos, quatro ondulações por 25,4m aos
ditos filamentos, estando dito cabo
encrespado, resultante do processd
acima mencionado, isento de partes
sem nenhum encrespamento, e uniforme através do cabo, e de w remover e acondicionar o cabo encrespado. Total de 12 pontos.
A requerente reivindica de actado
com' a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei nç' 7.903, de
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositade na
Repartição de Patentes nos Estados
Unidos da *América, em 17 de junto
de 19e0, soh n° 63.881.

TERMO N9 130.754
De 12 de julho de 1961
Requerente: Trico Products Corporation — Estados Unidos da América
— Titulo: Instalação para Limpeza e
Lavagem de Para-Brisas — Privilégio
de Invenção.
1 — Uma instalação para lavagem
!aia parabrisas caracterizada? por incluir. uma fonte de pressão de fluido
e uma bomba de lavagem, a dita
bomba de lavagem compreendendo
uma câmara de solvente, um conduto
de admissão para dirigir o solvente
para a dita câmara de solvente, um
conduto de descarga para dirigir o
solvente da dita 'câmara de admissão dispositivos de pistão montados
pára movimento alternativo na dita
câmara para efetuar um _curso de
admissão e um ,outro de descarga.
uma ~ara de pressão de fluido
adaptada para ser submetida à pressão do fluido da dita fonte_dispositivos na dita câmara de pressão de
fluido para efetuar o deslocamento
dos ditos dispositivos do. pistão numa
primeira direção para efetuar um dos
ditos cursos quando a dita câmara
de pressão do fluido é submetida à
pressão de fluido, dispositivos' de mola
para propelirem os ditos dispositivos
de pistão numa •segunda direção que
é oposta à da dita primeira direção;
para dèsse modo efetuar o outro
dos .ditos cursos, e dispositivos de
válvula operáveis em sincronismo com
o deslocamento dos ditos dispositivos
do pistão para colocar a dita câmara
de pressão do fluido em comunicacão
com a dita' fonte de pressão de fluído
em comunicação com a dita fonte de
pressão de fluído ao término do desloca mento de um dos ditos cursos e
para ventilar a dita câmara de pressão de fluido ao término do outro
dos ditos cursos para dessa forma
levar os ditos dispositivos de Pistão à
contínua e alternativamente efetuarem os ditos cursos de admissão e
descarga. Total de 18 pontos.
A requerente reivindlca de acôrdo
com a Convencão Internacional e o
Artigo 21 do Decreto-lei n9,7.903. dê
27 de agasto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição -de Patentes dos Estados
•Unidos da América. em 29 de novembro de 1960, sob n° 72.466.
TERMO Isa; 131.022
De 20 de julho de 1961
eseauerente: E. S. & A. Robinson
• (Holdings) Limited — fnglaterra —
Titulo: Caixas Feitas de Material em
Palha Revestida — Privilégio de InVença°.
' 1 — Caixas feitas de material em
falha revestida, caracterizadas pelo
fato de que as paredes da caixa cone-
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preendem, pelo menos para parte da
*na altura, duas espessuras ou camadas de material revestido arranjadas
com as suas superfícies revestidas de
face com face. Total de 9 pontos:
A requerente reivindica de acôrdo
com a ConVenção Internacioal e o
Art. 21 do Decreto-iei n° 7.903, de
27 de agôsto de Ift5, a prioridade
do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Inglaterra em 21 de julho de 1960, sob
n° 25.453.
TERMO Ng 130.152
De 20 de junho de 1961
Requerente: Automatic' Telephone
and Electric Company Limited —
Inglaterra.
Titulo: Aperfeiçoamentos eni Sistemas de Telefones Atrtomáticos —
Privilégio de Invenção.
1 — Aperfeiçoamentos em sistemas
de telefones automáticos, ' comportando circuitos que compreendem uni
seletor primário do tipa "crossbar" e
rircuitos associados de linhas de assinantes, sendo os ditos seletores preparados para estabelecer conexões
com circuitos de linhas de' assinantes no que tange a originamento e
terminação de chamadas, caracterizados pelo fato cie, para fins de marcação de chamadas terminantes, cada
circuito de linha de assinante é dotado de um condutor individual de
marcação, estendido entre um marcador que serve a um conjunto de seletores primários e os condutores de
marcação de cada circuito de. linha
de asstnante associado com um seletor primário se estendem Individualmente para o interior do referido seletor primário, que é igualmente provido de condutores descriminadores,
primeiros e segundos, ligados ao referido marcador, sendo os arranjos
de tale natureza que os condutores de
marcação daquelas 'linhas de assinantes que estão ocupadas (por exemplo,
no que respeita a 'originamentos de
chamadas ou as estabelecidas através de conexões) são estendidas pelos
primeiros caminhos dentro do seletor
primário' com o dito primeiro condutor discriminador e os condutores
marcadores dentre as ditas linhas de
assinantes que estão vagas são estendidas' pelos segundos caminhos dentro do seletor primário ao, referido
segundo lide discriminador, sendo o
correspondente dentre os primeiros
caminhos utilizado para estender uma
condição de marcação, aplicada pelo
marcador ao lide de marcação de um
circuito 'delinha de assinante ocupado
para fins de terminação de chamada,
ao dito primeiro lide discriminador
para desarmar o marcador, sendo o
correspondente dentre os ditos segundos caminhos utilizado para estender
uma condição de marcação, aplicada,
conforme acima dito, a um circuito
de linha de
" assinante desocupado, ao
dito seguntio condutor discriminador
para possibilitar o marcador a condicionar o seletor primário em preparação ao estabelecimento d.e urna
conexão de terminação de chamada
através do mesmo. Total de 7 pontos.
Prioridade: Inglaterra. em 25 de
junh o de 1960, sob ti° 21.982.

eletrônico no interior da válvula de
Raios X, caracterizados pelo _fato do
eletrodo de contrai/e obter sua voltagem de contrôle, desde que uma tensão alternativa de alta freqüência
seja, suprida por uma fonte de tensão a alta freqüência isolado contra
altas tensões, a uma das extremidades
do cabo de alta tensão .e através
dos condutores de corrente destinados
ao suprimento da eTarrente de filamento ao catodd da válvula de Raios
X, subseqüentemente a determinados
equipamentos existentes na outra extremidade do cebo e destinados a
converter a tensão de alta freqüência
em tensão continua. Total de sete
pontos. •
A requerente reivindica de acôrdo
com a Covenção Internacional, e o
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Holanda,
em 28 de junho de 1960, sob número
253.185.. .
TERMO N9 130.329 •
De 26 de junho de 1964
Requerente: N. V. Philips' Gioeilampenfatrieken — Holanda.
s
Titulo: .Aperfeiçoamentos em ou relativos a válculos de descarga elétr.ca ,
do tipo que compreende orades cujos
lios ficam localizados um atras do outro
e uma placa dotada de repartições. —
Vrivilégto de invenção:
1 9 — Aperfeiçoamentos em ou '• relativos a válvulas de descarga elétrica,
do t:po -que.- . comprenede grgdes cujos
fios liCalh localizados uni atrás do outro
e uma placa dotada de , reparuções, válvulas essas que compreendem um sistema eletrôcaco constituido de vm catodo,
pelo menos duas grades . do qual, v.stas
na direção do curso do» eletrons, ficam
iocalizadas uma atrás da outra, e uma
'placa que é dotada de repartições confrontando o catodo, caracterizados pelo
fato da placa ou anodo consistir de uma
peça em forma de caixa de secção em
cruz, aranjadas de maneira a envolverem-se entre si, sendo as -faces da parte
interna, que não . perpendiculares à trajetória, dos eletrons, providas de aberturas, enquanto que as .superficies extremas dos berços da cruz da Caixa externa, que ficais perpendiculares à trajetória dos eletrons, são mais largas que
as superfic,rts extremas dos braços correspondentes da cruz da caSa interna.
- Total de
pontos. .
A requerente reivindica de acôrdo com
a Convenção Internacional, e o Artigo
21 do Decreto-Lei número 7.903, de. 27
de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na 'Repartição de Patentes da Holanda, em 29
de junho de 1960, sob número 253.223.
Rio 16-9-1964. — Assinei e encerrei
112 laudas, — Nilton Alvinz Xavier,
Diretor do S. Documentação.
TERMO INI° 123.559
De 18 de outubro de 1960

, TERMO N° 130.328
De 26 de junho de 1961
Requerente: N. V. Philips'Oloellarnpmfabrieken — Holanda.
Titulo: _Aperfeiçoamentos em ou
Relativos a Circuitos para Válvulas
de Raios X dotadas de Eletrodo de
Contrôle e: a Equipamentos incorporando tais Circuitos — Privilégio de
Invenção.
1 — Aperfeiçoamentos em ou' relativos a circuitos para válvulas de
Raios X dotadas de eletrodos de contrate. destinados a controlar o fluxo

Estados UniJatar Burton Tigrett
dos da América:
•
Titulo: «Mola de Tração Equilibrada». — Privilégio de Invenção.''
1 9 — Unia rola em espiral caracterizada por ser constituída por uma fita
dotada de uma secção transversal de
forma côncova-convexa, permanentemente distendida em unia multiplicadade de
convolução - apertadamente enroladas'
quando a dita fita deformada se encontra em repouso, cada -uma da a ditas convoluções se acoplando cota a convolta
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ção procedente 'quando a dita fita deformada se encontra em repouso, o lacta
convexo da dita secção transversal. ég3n4
cavo-convexa estando voltado para •
centro da mola em espiral.
Seguem-se os pontos de 2 a 17.
'
TERMO N9 125.779
De 10 de janeiro de 1961
•

o

Compagnie de Saint-Gobain — França.
Titulo: «Aperfeiçoamentos nas coluuas' de absorção e de oxidação dos Ui.
dos de nitrogênio, na fabricação do
ácido nitrico». — Privilégio de Invenção».
1 9 — Um aperfeiçoamento nas colunas de absorção e de oxidação. dos ácidos de nitrogénio, na fabricação de ácido nítrico, caracterizado por consistir na
redução de espaçamento dos primeiros
proles, isto é, aqueles' em que se faz
a troca entre os gases ricos em óxido
de nitrogénio e o liquido rico em nítrico, e em aumentar o espaçamento dos
pratos de caudo, isto é, aqueles que recebam um gás empobrecido em exalo
de nitrogênio; ie um liquido pobre .ern
ácido nítrico, ou água pura.
'Segue-se o ponto 2.
A requerente reivindica de acôrdo com
a Convenção Internacional .e o Artigo
21- do Decreto-Lei, número 7.903,i de
27. de ageato de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da França, em 20
de i n ueiro de 1960, sob número 816.139.
•
• TERMO N 9 127.168
De 27 de fevereiro de 1961
Minnesota Mining 'And ManufáCtu,
ring Campany — Estados Unidos da
América.
Titulo: «Polimerização de P.rrolidona». — Privilégio de Invenção».
1 9 — Processo para a polimerização
de 2-pirrolidona,•caracterizado por compreender a polimerização de pirrolidona
na presente de um hidróxido de amônio
quaternário vamo catalizador.
Seguem-se os pontos de 2 . a 5.
TERMO I\1 9 128.266
De 1 de abril de 1961Cornpagnie de Sa:nt-Gobain — França.
-Titulo. szProcesso 'de Purificação , do
Formalde:do». .— Privilégio de Invenção».
•1 9 Processo de purificaçãO de formaldeído, que se caracteriza por r! compreender um processo para reduzir o
teõr de água do formaldeido gasoso que
consiste em submeter o -formaldeido .ga40So a uma lavagem com o d:ester de
um polietileno glicol ou 'o nionoester de
uni monoalcoil eter de um polietileno
glicol operando a urna temperatura compreendida entre 80 e 120'C.
Segue-se o ponto 2.
A requerente reivindica de acórdo com
a Convenção Internaconal e o Artigo
21 do Decreto-Lei, núnwro 7.903. de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente Pedido de positado na
Repartição de patentes da França. em
14 de junho de 1960, sob o núme,u
829.960
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?
128.419

De 17 de abril de 1961
Mack 4 Co.. Inc — Estado. Unido/. da America.
Titulo: terocessos químicos». —
vIlégio de Invenção».
Procesos químicos 'que se ca.-

racterizam por um processo de aumento

da atividaoe progesNcional de um 17
alfa-etinilesterolde ao andróstano ou das
séries 19 — nor-androstano, que compreende a conversão de substituinte 17
— em um substituinte 17
alfa-halogeno dada, por introdução de
um grupo h,alogenio na pos.ção beta,
do grupo tinila ou par introdução de
uns suostituinte halogeno tinil diretamente na posição 17 alfa de aucleo
teroide.
Seguem-se os pontos de 2 a 20.
A requerente reivindica de acórdo com
a Convençã o Internacional e o Artigo
21 do • Decreto-Lei 7.903, de 27 de
agõsto de 1915, as prior.dades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidoa da América, em 20 de abril de
1960, sob os números 23.392, 23.393,
23.394, 23..595, 23.396 e 23.397, de
30 de setembro de 1960, sob número
59.479 e 2 de março de 1961, sob números 88.574 e 88.575.
TERMO DE PATENTE N.° 128.983

De 5 de sua:o de 1961
Compagnie de Saint-Goain — França.
Titulo: (Aperfeiçoamentos à faricação de coe/11ns ou mantos de fibras,
notadamente de fibras de vidros. —
Privilégio de Invenção.
1.°) Um aperfeiçoamento à fabricação de cochins ou -mantos de fibras,
notadamente de fibras de vidro, por
projeção de fibras, produzidas por fteieras e arrastadas por correntes gasosas através de condutos ofientackves
ou saias lixas, às quais se seguem condutos orientadores ou saias móveis,
sõbre tan transportador perfurado, • sob
ci qual é colocado uma caixa de sucção,
aperfeiçoamento éste, caracterizado por
animar os condutas ou saias móvebis de
um movimento oscilatário rápido cuja
freqüência é superior a 250 oscilações
por minuto, e que de preferência, é
de ordem, de, ou supeilor, i a 400. Segue-se o ponto 2.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Inernacional e o
Art. 21 do Decreto-le:, n.° '7.903, de
27 de agemto de 1945. a prioridade do
. correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da França, eia
5 , de too:o de 1960, sob n.' 826.305.
'Ml.-.4/v10 N.° 128.816
De 28 de abril de 1961
Requerente: Siernevs- Halake 'Aktlengeseilschaft, Berl'm e 'Munique. Are,ranha.
Ponto característico:
eSisterna de
transmissão telefônica multiplex temporizadoa
de Invenção).
1.°) Sistema de transmissão, propr:0,
era particular. para lies telefônicos, que
trabalha sequndo o principio multiplex temporizado e em que os diversos assinantes podem ser ligados a um
pante, multiplex de conversação através ed chaves eletrônicas de conver.
mação, comandadas por impulsos reguladores com faa ps mütuareente deslocadas, que se acham conjugados com as
ligações telefônicas- assim estabelecidas
e que são fornecidos com o auxilio de
atatmuladores rotativos, em que • giram

dclicamenfe os endereços dos assinantes Interessados nas ditas ligações, caracterizado pelo fato de que, no decurso de processos de transmissão são
também empregados acumuladores rotativos adicionet's, em que, enventualmente com as mesmas fases dos respectivos endereços de assinantes em giração, giram informações, como sejam,
ordens de comando ou semelhantes, conjulgadas com estas ligações.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depos'tado na Repartição
de Patentes da Alemanha, em 10 de
junho de 1960, sob o número S 68.881
VIIIa/21a".
iltn total de .11 pontos.
.TERMO N.° 128.992

De 5 de maio de 1961
Requerente: Friedrich Tonnes.
Ponto característico: «Dispositivo
de comando em tubos para correio
pneumáticos) (Privilégio de invenção).
1.°) Dispositivo de, comando em tubos para correio pneumático, caracterizado pelo fato de que, nos tubos condutores, se acham dispostas tiras elétricas de contacto ou indicadores magnéticos, agrupados em, pelo menos,
duas espirais para/elas e colaborando
com, pelo menos, duas marcas radial e
alternadamente dispostas nos estójos do
correio pneumático.
Finalmente o depositante reivindica,
de acôrdo com fp Convenção Internacional e de conformidade com o artigo
21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade, do correspondente
nutri°, depositado na Repartição de
Patentes da Alemanha, em 11 de maio
de 1960 sob o n.q T 18.357 XI/81e.
Um total de 14 pontos.
.1...nn•nnn•

TERMO N.° 129.391.
De 23 de maio de 1961
-Requerente: Ciba Société Anonyme
(era afemão: C:ba Aktiengesellschaft)
Basiléia-Suíça.
.
.
Pontos Caracteristicos de «Processo
para a fabricação de novos corantes
orgânicos» (Prvilégio de invenção .
1.°) Processo para a fabricação de
corantes orgânicos, caracterizado pelo
fato de se introduzir num corante .orgânico 'um radical da piridazina, o qual
contém, pelo menos, um átomo de halogèn'o e um outro substituinte eletrone-,
gativo.
Finalmente, a depositante reivinidca
de acõrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com, o artigo 21 da Código da Propriedade Industial, a prior:Jade dos correspondentes pedidos depositados na Repatr
tição de Patentes da Suíça, em 23 de
maio de 1960 e 13 de abril' de 1961,
sob os as. -5900/60 e 4361/61; respectivamente.
_.
Ihn total de 10 pontos.
TERMO N.° 129.627
De 31 de reaio.de 196-1
Requerente: José Castany Ferré, espanhol. incluso-MI, resklente em Barcelona., Espanha.
Pontos caracteri-ticos do: e.Aperfe!-çoamentos nas máquinas ou prensas
para passar') (PiNilégio de invenção).
1.°) Aperfekormentos nas máquinas
ou prensas de passar, caracterizado por.

consistirem essendalmente na disposição de uma placa calefatora, provida
de meios paia projetar através do tecido uma intensa vaporização obtida
por vapor dágua produzido na própria
placa calefatora à medida que fôr necessáio, mediante a alimentação ou
Injeção, na dita placa, de pequenas
quantidades de agua, á vonrele do
operador, em combinação com meios
para produzir a vaporização rápida e
instantânea da dita água no Interior da
placa calefatora e sua saída por orifícios previstos na superfície da mesma,
constituindo uma vaporização que se
estende pelo reverso do artigo a passar e atravessa o tecido da mesma.
Finalmente, o depos'tante reivindica,
de aciórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correapondente pedido, depositado na Repartição de
Patentes da Espanha, em 1 de junho
de 1960, sob o número 258.794.
Um total de 4 pontos.
TERMO N° 1'.710
De 2 de junho de 1961
Requerente — e-:_ringwerke
sellschaft,
g-Lahn, AlemaPc característicos de • «Processo
para a preparação de Uma vacina viva
cantra a febre aftosaa (Privilégio de
invenç,o).
1°) Processo para preparação de
uma vacina viva Lontra a febre .aftosa,
caracterizado pelo fa, de se aubmeter
um viras vi-dento da febre :asa em
culturas' de células de preferência primárias, de maneira ;cuidou- a passagens
durante o tempo necessário .para que fique modificado de maneira tal que, aplicado
....Guiados flor injeção
rol, d.. ,'rei..ència a• da
se multiplique, Mas - provocar qua/quer doença clinicamente re-mh-civel.
Finalmente, a depositante .e.vindica
de acôrdo com a Convenção Internacional e de era" rinidade cola o artigo .21
do Código da Propriedade • lustrial. a
prioridade
correspondente • . I'do depositado Repartição de Patentes da
A' -nha em 8 de março de 1961. .ab
o número B 61.574 IVa. 30 h. —
Um total de 5 ”on.os•
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nal e de conforimdade com o artigo 21
do Código da P.epriedad- 'al, a
pr:oz:dade do corr andente pedido depositado na Repartição de Patentes da
Alen"'
—
em 28 de junho de 196.
o n° S 69.152 VIII c-21 g. — Um to.
tal de 9 pontos.
••

TÉRMO N° 129.763

De 6 de junho de 1961
Requerente. I . - Natio:me' Ca,11,ister Compan} .•
Local -.. Estados • Unidos da Amé•
rica.
— Si. • Elza o-Q . as
de Armazenamento e Contagtal d. Dados.
1') Um sistema eletro-quimico clt a' rmazenamento e co agem de dados, carz...:erizada /elo fato de que (;) citado
dispositivo armazenamento inclui um
catodo e um anodo de materiais diferentes imersos em ui ,anho 22trolinco:
de que - pní2,1._ ona um circuito capaz de fazer com que passe um impulo
de corre-te galvânica entre o citado
enodo e o citado catodo para causar
unia transferência 'pré-determinada de
material de anodo pa:a o citado c
.a.
tendo o citado 'triplo - , de cnrrente alvânica um número inteiro substancialmente fixo de corre ite-tenf- • para cada
unidade G •".dos a sei transferido, de
rnalo ale e quantidre'e le material de
anoci.) sõbre o citado ,atodo rep-esc :ta
um número se/ecicnado das citadas inaldades de dados; e de qu2 ,e proporei°.
na um segundo circuito capai de fazer
com que passe uma corrente desvalganizadore -aue ter.. uma amplItu-la substancialmente fixa, entre o citado catodo
e o citado anodo para desvalgan. o
citado catado e acionar um dispositivo
indicador para indicar e citado número
selecionado das citadas u.adades de dados antef.ormentst re presentatTo nt nta.
do catoclo. Pricn4dade:' Estados Unidos
da América, em 10 de junho de 1960,
sob n 9 35.265. -; Seguem-se os pontos
de 2 a 18.
TERMO N' 129.73,
De 5 de junho de 1961

R. .erente — Rogcrs :"..orporatior .
— Estados Unidos da Améde 2 de junho de 1961
rica.
Titulo — Aperfeiçoamentos em proRegue. te
Siemeas r
Aktienselemllschaft, firma - alemã, in- cesso de fabricar circuitos impressos.
dustrial, estabelecido em Erlangen, Re1') No processo de fazer um painel
pública Federal Alemã.
• de circuito impreso, no qual e forma
í'oatos Caracteristicos: eProc""' de um desenho metálico e prende, pelo meProduzir Conexões Elétricas de . um ar- nos, numa superfície de um: dia.., de
ranjo serai-cond tora (Privilegio de In- base fibrosa, que tem uma resina curá.
vel, os estágios .caracterizados
venção).
•
car uma folha metã'te a superfície de
Iroduzir conc::::__ elé- uma chz:pa de base não curada; colocar
tricas de um arranjo . Sc-ti- oriclutor cem o conjunto numa prensa de punção . do
um corp- fundamental substancialmente u'a matriz superior prov:da do des... ',o
Mono-cri .:lino de material semi-ccxvlu- desejado gravado na sua superfície; dett. c‘ , :c;.-. aintente sio, .uru e* . -)dos pois
o material com a na.
embut
."'
• no mesmo por meio de iga, triz - -,ida par.: cortar desenho me.
atenuo grande superficie e Cowis:indo (nco e comprimir o material de base,
de metal, preferivel.,..mte na área do desenho, para embutir o deouro,. nde os eletro......s mbutidos Dor senho me te. estampado nas depressõs
meio de liga são novamente fundidos assim formada até uma distância subspor urna, operação de aatic..:.aenjo e li- tancial, abaixo da superfiele -•
gados apenas pelas Nas i.ailcas com n...t.:rtal de %ase, ficando a- .isarc laas partes de conexão sobrepoatas, ca-' terais da depressões 'Çentas de metal;
ratterizado pelo fato de real-"are o ramover o metal não necessário da suaquecimento- n07:. efeito 'de Indução no perfície ds chapa de -base; e depois
ca'a{rO ...altã freqüêncid: ''s
curar
res:na cu-avel ria cha,:m fiF m il/unte, a depositante rc: -indica brosa. — Seguem -se os pontos de 2
de acta-do com a Co ação 111:crnacio- a lq.
TÊRNIO N 9 129.718

•
•
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TERMO N° /.869
de

de junho de 1961

Company,
Reauei.ente:
companha norte-americana.
- Pontos - característicos de: «Processo
de pioduzir um polissacarido complexo3,
(priv. de inveraão).
P) Processo de produzir um polissacardo compleao, identificado como
C-I.292, caractaa: ---aaa pelo fato de se
culti .ar o microrganismo AT - 13,743
aérobias- :le sub.aersão em
sob" '; ".
ca:boidrata
- •-leao aquosa
nutriente • nitrogenoso:' até produzir-se no
dito meio atividade substancial. contra
S arca— a 180
rmnalmente, a depositante reivindica,
de acórea com a Convenção Internazional e de conformidade com o artigo 21
do Código da Propriedade Industriai a
prioridade do- correspondente pedido, depositado na. Repartição de Patentes dos
Estados Unidos dá América do Norte,
• 8 de junho de 1960, sob o número
Um total de 4 pontos.
31.503• TERMO N° 129.904'
De ' 9 de junho' de 1961,
'
- Requerentè Siernens 8 - Habite Akti
er.ellschaft — Seri' a ; Munique; Alemanha.
Pontos Caracteristicos elnstalaçâo
Comando para sistemas de transmissão
aMaltiplex . Temporizado»
t j fernica
(Privilégio de invenção).
1°) Sistema de ligação para comandar proca :s de transmissão de - .comaniCação, Próprio, em particular, para
fia telefônicos, e que lha pelo principio ruultiplex' temporizado e se acha
subdivara, era •
uladores rotativos
cíclico. que Cont..ol:
as ligações e em
outras ir ilaç as, destinadas à
execução de processo d- aansmissão,
caracterizado pelo fato de que recebe,
mimo instãação central de comando, —
duram_ -uma Tià-sa—
a g-em,. vaia ara eziato dele de informação, dzzs infea...._—.0-es guardadas 'nos acumuladores rotativos — os
critérios provenienaa de um assitente,
d instalações parciais e dos acumuladores rotativos e que caractera am os estudos destes, e doa .converte, com o
auxílio de um Sistema de conexão em
ordens de-comando a_ serem executados
e- _ntualtraes4e
"r --''5 parciais
e .aue, du-ante a próxima passagem da
tr:a=aa---'-=a valente le ape:ação, nos acumuladores, são conduzidas
evanzualmente no devido tempo para as
instalaea:s --,...rciaas que executam as ordens de Comando.
.
Finalmente, a depositante reivindica,
de aeã r -anção .ternacional e de Conformidade com o artigo 21
o Códige da Propriedade Industrial, a
prioridade dos correst. - lentes pedidos,
depos:tados na Repartição de Patentes
da A'. anha, em 10 6 Junho de 1960
e de' r rça de, 1961. respectivamente
rob os números '8.882 VIIIa-21a3 e
5 72.88' VIIIa-21a3. —:Um total de
.ponta:

11E121M0 rg' 130.085
* De .16 . . junho.

.1961.

Requerente Alkurana Svenska Elektriaka Aktiebolaget. Vàsteras, Suécia.
Pontos CaracterisVcos de «Dispositivo
Entreferro de Ignição ou de Distãtuia
"' não).
DispLitivo de cant-'.. .ainento ou
dia:and:a • explóSiva 'de preferência ' des;•
tira a aare-raios, ,:antendo no mínimo dols Ascos. -itla4ancia1mente
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de 'ar- vula pr ncipal de e para seu assento, tação em toda a duração das possivela
los de matar:ai
com a conexa° entre a entrada e a sai- re-excitações na disjuntação de correntes •
discos loa
e, vc . •
ou mais camará de arco fechadas:, nas da - no alojamento de váivula passando , capacitivas.
- [através de uma câmara no corpo de
quais a... -dia, stoa • electro aa ?,
Finalmente, a depositante reivindica,
''ido de meios, situados fofa I válvula, .a qual contém urna válvula de acôrdo com a Convenção Internaciocos, e
auxiliar,
e:Aa
incluindo
um
,
corpo
de
i
para
gerar
um
amara•
de
,
da . c
J nal . e de conformidade .com o artigo 21
campa magnéti.o. de orientação perpen- válvu a auxiliar o quai- é atuado por do Código da Propriedade Industrial,
um
diafragma
'exposto
à
pressão
gasodictaar à câmara arcos.- com .auxia prioridade do correspondente pedido,
lio do qual cada arco,' ge.. do na dis- sa, de maneira a ser empurrado em di- depositado na Repartição de Patentes
positivo de (lis:anela explosiva, é esten- •,reção ao . seu assento de . válvula quando da França, em 21 de junho de 1960,
ddaou p:olongado, e ta: '• io da sua aumenta a • pressão do g\ás dele sendo sob 'o n" . 830.668.
zona de ignição até uma parte mais afastado quando tal pressão diminui,
Um total de 14 pontos.
de . arcos - fcamacla en- sendo o diafragma afixado a um volante
estreita da câm
•
tre os • disaas, .denominada câmara . de manual, capaz de ser girado, 'ao longo
Caracteriza- de um arco limitado, sabre o fuso da
extinção. dis k. '
TERMO N' 130.171
dis- válvula, de manea-a que o corpo de váldo pelo fato . de que, entre os
.•
taas eléc- vula auxiliar possa Ser deslocado de e
cos. vrio d' ,asa:,:tes no -Mi
De 21 . de junho' de 1961
trodos metálicos sólie os quais . são para o seu assento med"ante rotação
apara -• mí- do volante manual e do diafragma cai
formadas patas de ige
- arco- ligades em série, os relação ao fuso, cuja rotação obedece Requerente: W a 12w e r k Neviges,
nimodaalocados, cada- «ai , a aar- ao mesma sentido . como, quando. do fe- Willy H. Schillieker .8 Co. — Nevi;
tir da sua a.. . de. ignição. er peque- chamento e da aberfura, respectivamen- ges, Alemanha.
. a 10re -1 • aléctrodaS te, - do corpo de . válvula principal me- Pontos caracteristicos: aDispositivo
r. extinçaa. diante rotação do fuso relativamente aci pára medir •as pedras no ferro de eletro-;
e para dentro • da e'a-Finalmente, a depositante reivindica alojamento de válvula, sendo tal, a dis- chapas e fitas, sem deitrui-las». — Pride • acõrdo com a• -ternazio- posição, que a resis,éncia por atrito à vilégio de Invenção.
nal e de conformidade córn O artigo 21 rotação do volante manual sobre o 'fuso,
do Código de Propriedade. Industrial. seja menor do que a resistência por • 1° Dispositivo para medir a .s perdas
a Prioridade do coarespontlente pedido atrito, oferecida à rotação do fuso den- no± ferro de • eletro-chapas e fitas, sem
destrui-las, com . o auxilio de uma inst,a
depositado na Repartição. de P entes tro do alojamento.
da Suécia em 18 de junho de 1960. sob Finalmente, a' depositante reivindica. lação de medição, composta de um jugo
número 6..000-60,
U. total de 12 de acéacio com a Convenção Internacio- magnético, de uma bobina de magneti-a
nal e de conformidade com o artigo 21 zação e de uma bobina , de medição, em
ponto':..- , •
•
do Código da Propriedade Industrial, a que, para obter-se uma indução cons- •
prioridade dos correspondentes pedidos, tante e independente da espessura das
TRIál0 N' 130.086.
depositados na. Repartição de Patentes' chapas, a tensão existente na 'bobina de
da Suécia, em -16 de junho de 1960 e agnetização é automáticamente regulaDe 16 de junho- de 1961
18 de novembro de 1960, sob n gs 5.915, da. em . dependência das alterações
de 1960 e 11.126-60. respectivamente, espessura das chapas, sendo que, para
medir as perdas no ferro, serve um dinítRequerente:. Aitemostat Corporation Uni total de 3 pontos.
.
mômetro que funciona como medidor da
Of, Atnerica, Nova Yórk, Estado de
corrente ativa, caracterizado pelo fato
Nova York — Estados 'Unidos da Ainéde que, para medir as alterações da esrica do Norte.
TERMO 14° 130.11;
pessura das chapas, se acha previsto
Pontos característicos de': «Difusor de'
um medidor de espessura (calibrador)
ar». — Privilégio de Inveação.
. De 19 de junho de 1961
que mantém, através de um dispositivo
P Difusor de ar para ser ligado a
Requerente: Reynaldo Joffre dos San- indicador conjugado com o medidor de
uma fonte de ar, tendo urna parede suespessura, a tensão existente na bobina
perior, paredes la
terais opostas e pare- tos — Nova Iguaçu, Estado do Rio de de magnetização a uma indução cons.
des de testa ligando as mesmas,. caracte- Janeiro.
tante, bem como a tensão existente no
rizado pelo fato de que uma parede Pontbs característicos: allovo modê- dinamômetro a um valor constante.]
lo
de
capacho».
Modelo
de
Utilidalateral dp mencionado difusor é substan- Finalmente, a depositame reivindica,
cialmente - vertical e tem dispositivos de de. .
acôrdo com a Convenção Internadodeflexão de- ar na sua borda inferior,
nal e de conformidade Com o artigo- 21
dispositivos estes que . cooperam com as 1" New() modêlo de .capacho, caracte- do Código da Propriedade Industrial, a
pá;) fato de compreender fiadas
bordas inferiores das paredes de tes.a rizado
do correspondente pedido -. dee com'a' borda inferior da parede lateral substancialmente. , paralelas de elemen- prioridade
positado na Repartição de Patentes da
tos
planos
em
forma
de
elos
articulados,
oposta do' difusor, para deliminar uma
abertura de descarga estreita, -41ongadã, dois a dois, por intermédio de hastes Alemanha, em 2 de julho de 1960, sob
aberta, para baixo, tendo os mencionados metálicas transversais: e pelo fato de 9 n° W 28.128 VIIIc/21e.
dispositivos, de deflexão de ar uma su- que o paralelismo e- afastamento das 1-fin total .de 9 Pontco•
perfície superior subatancialmente hori- referidas fiadas de elos são assegurados
zontal que .serve para dirigir Q ar 4a por meio de peças distanciadoras .tubuTERMO 1\1 9 130.192
mencionada abertura de descarga late- lares enfiadas nas referida hastes cujos'
ral e substancialmente em ângulos retos extremos são rebatidos para a ..manuteação
do
conjunto
em
posição.
'
De 22 de junho-de 1961
em - relação à mesma.
t
. total de 4 pontos. .
Finalmente, a• depositante reivindica,
The
National
Cash
Register
Compade acôtdo com a Convenção Internacio-.
•
ny — Estados Unidos da América.
nal e de conformidade com o artigo 21;
TERIVIO 1\1 9 130.14-1
Titulo: Dispositivo computadores:
do Código da Propriedade Industriai, a
prioridade ' do correspondente pedido,
De 20 de junho de 196i
1" Aparelho computador no qual unia
depositado na Repartição de Patentes
.pluralicffide de taxações pré-deternibiados Estados Unidos da América do NorRequerente: Compagn re D'Electeicite das 'podem ser introduzidas, incluindo
te. em 17 de junho de 1960, sob o nú- — Paris — França. •
uma' série de discos de contrôle que gimero- 36.976.
-Pontos característicos: «Disjuntor a ram,. cada uni dos quais contesndo um
Total • cle 10 pontos. •
Óleo sem re-excitaçãoa. — Privilégio de pré -det erm nad
o número e superfícies
Invenção. de contrôle que são atsentidos» por' 'Meios
1° Disjuntor. de alta -tensão coni pe- sensimáticos os 'quais são associados
" TERMO N° 130.037
queno, volume de , óleo no qua', na po- cada um' dos discos..cada um dos meios
sição de fechamento,' a haste de' coo- sensimáticos sendo operável independenDe 16 , de junho de 1961
tato móvel e as linguetas de contato temente para •a .atuação dos meios opeRequerente: AktieboLget Baliato, ts- fixas vão dispostas . no interior de tun 'radares quando «sentidos» urna superfipote ou câmara de injeção de óleo, fe- I cie de controle, os d tos meios opera-,
tocolmo, Suécia.
Ponto caracteristico: «Válvula opera- chada por uma tampa pára-centelhas 'dores quando . atuados operando rodas
pelo fato de que, no fim contadoras. caracterizado pelo fato de
da a volante -manual». — Privilégio de caracterizada
do . fechamento da . d isjuntor; a haste de existirem 'meios
contrôle para conInvenção. •
contato móvel tem o _seu movimento trotar o número de superficaes cOnP Válvula de gás operada por, vo amortecido pelo esforço que çla exerce trô e a serem «sentidos» durante' pré-ante Manual, • caracterizada por um opara armar um acumulador de enérg'a determinado tempo' incluindo meios acioCoroo de válvula principal, o qual está mecânica, o qual, no inicio da . abertura; nadores para girar 'os di os discos de
ligado a um fuso roscado no . -alojamento 'do disjuntador, conforme ao contato ,nió- controle 'a uma ,velocidade pré-determide válvula, cujo fuso pode ser girado vel uma velocidade muito grande, e inje-' nada e meios constituídos por Chaves
no sentido de deslocar o corpo de vál- ta saibre èle um 14) de bica anti-cavi- situados adjacentes dos meos sensitnir •

.
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de massa fuslvel, caractefizado Pelo fato referido produto de reação em coatáto
de que o 'elemento de construção em- íntimo com água, pela qual os ésteres
butido é coberto por uma camada ter- de ácido admito assim produzido, junmoplástica a modo das massas de enchi- tamente com o ácido edil:leo livre são
mento de betume, sendo sare esta ca- extraídos do produto de reação; de
mada diretamente aplicada uma camada separar o extrato aquoso, contendo o
de resina fusível endurecida que chega, ácido adipico, de uma fase orgânica
pelo menos, até a borda do , estõjo e contendo, primordialmente, ciclohexaumedece perfeitamente a parede deste nona, ciclohexanol, e dcloheiario; de
último.
Finalmente, a depositante reiVindica, submeter o extrato aquoso separado
de acôrdo com a Convenção Internada- a condições de evaporação, para reduz
nal e de conform idade com o artigo 21 zir seu conteúdo de água; de dissolver
do Código da Propriedade Industrial, o extrato evaporado num solvente ora prioridade dos correspondentes pedi- gânico capaz de formar um azeótrope
dos, depositados na Repartição de Pa- de baixa ebulição com a água; de subTERMO lei° 78.044
tentes da Alemanha, em 6 de agôsto de meter o extrato evaporado resultante
.R
1959 e 17 de setembro de 1959, respe- às condições de destilação azeotrópiDe 24 de fevereiro de 1955
ctivamente sob os números S 64.321 ca, para reduzir seu conteúdo de água,
VIIIc/21g e S 64.954 VIIId/21c.
de precipitar, seletivamente, o ácido
Requerente: Pfizer Corporation —
Uni total de 12 pontos.
adipico do resíduo da desti:ação azeoEstados Unidos da América.
trópica, pela redução de sua tempera•
tura; e depois pela de separar o ácido
Título: Aperfeiçoamentos em procesTERMO
N9
121.803
adilico precipitado, em forma cristalina,
so de preparar compostos complexos de
antibióticos tetraciclinicos.
do
liquido mãe.
De' 5 de agosto de 1960
Finalmente, a depositante reivindica,
1° Aperfeiçoamentos em processo de
Hunter Douglas International Corpo- de acordo com a Convenção Internapreparar compostos complexos de antibióticos tetraciclínicos em que uma so- ration — Estados Unidos da América. cional e de conformidade ccom o artigo
lução aquosa de um antibiótico tetra- • Titulo: «Construção de Persianas ou 21 do Código da Propriedade. Indusdeltaico ou cloro-tetraciclinico é tratada cortina semelhante ou parede composta trial, a prioridade do correspondente
comuma
base orgânica escolhida do de venezianas, tiras ou 'painéis,. — pedido, depositado na Repartição de
grup e que consiste de aminas pe'o me- Privilégio . de Invenção.
Patentes dos Estados Unidos da Aménos oito átomos de carbono na presença
1
9 . Uma construção de persianas para rica do Norte. em 8 de setembro de
de. fontes metálicos polivalentes, como janelas ou cortina ou parede semelhan- 1959. sob o n.° 838 ..629. Um total de
descrito e reivindicado na Patente nú- te compostas de venezianas, tiras ou 17 .pontos.
mero 53.273, caracterizado pelo fato painéis, das quais nas venezianas, ti—
de os fontes metálicos polivalentes se- ras ou painéis são rotativamente disrem suficientes para formar um comple- postas sôbre eixos perpendiculares monTERMO N.° 123.639
xo de anti-blótico-Ionte-metálico-base-or- tados em carros e serem deslocáveis
gânica e recuperar o complexo assim para um ou ambos os• lados da aberDe 21 de , outubro de 1960
precipitado. — Prioridade: Estados tura ou vão a ser fechado, um disposiUnidos da América, em 24 de fevereiro tivo de guia para os carros sendo proWalker Lewis Wellford Jr. e Rode 1954, sob o n° 412.647.
•
porcionado sôbre pela menos iuni de bert Glynn Jorgensen Estados UniSeguem-se os pontos de 2 a 4.
ambos os lados horizontais da abertura dos da América.
e mecanismo de contrôle sendo propor- Titu:o: Aperfeiçoamento em silos.
cionados para produzir movimento giraTËRIVIO W 120.118
1. 0 Aperfeiçoamentos em silos para
tório ou de translação e rotação das
o armazenamento e a descarga de mavenezianas,
tiras
ou
painéis,
dos
quais
De 13 de junho de 1960
te subdivididos
pelo menos o mecanismo de contrôte teriais sólidos finamen
que Vêm tendência a compactuawne-se
para
o
movimento
de
translação
comCentral Aguirre Sugar Company. —
preende um eixo disposto 'no sentido apertadamente e a formarem abóbadas
. 'Estados Unidos da América.
Titulo: Processo de recuperação de /ong i tudinal do ou de cada dispositivo quando removidos por dispositivo
sacarose a partir de sucos, xaropes e de guia, caracterizado pelo fato de se- transportador, silos estes que inc.uem
melaços de cana de açúcar e produtos rem proporcionados dispositivos de um espaço de armazenamento definido
apoio para sustentar os eixos do ou de num alojamentá, uma base imóvel sus'que contém tal sacarose.
cada mecanismo de controle quando tentando o alojamento, um pino rotati1° Processo de recuperação da sa- as persianas, tiras, painéis ou elemen- vo disposto no alojamento e localizado
carose a partir de sucos, xaropes e me- tos semelhantes se encontram de um ou
do espaço de armazenamento,
laços da cana de açúcar, os quais con- ambos os lados da abertura da janela. no fundo
dispositivo rotativo para efetuar
um
-.1
tém cationtes metálicos de potássio, sóSeguem-se os pontos de 2 a 5.
dio; cálcio e magnésio, caracterizado A requerente reivindica de acôrdo com rotação do pino, e um dispositivo
pelo fato de submeter o material de a Convenção Internaci onal e o art. 21 transportador para retirai o material,
partida à ação de uma resina permuta- do Decreto-lei n° 7.903. de 27 de agos- caracterizado pelo fato de o piso rodora de fonte de amônio para converter to de 1945, a prioridade do correspon- tativo ter uma superfãcie lisa e uma
os cationtes metálicos no material de dente pedido depos itado na RepartiOo pluralidade de perfurações (45) espapartida em fontes de amónio e fixar os de Patentes dos Estados Un idos da çadas radial circunferencialmente entre
eationtes metálicos na resina, separar América, em 6 de agosto de 1959, sob si de modo a serem distribuídas e esdo material de partida a resina portado- a* 832.058.
palhadas extensamente pelo piso (17)
ra dos cationtes metálicos e recuperar
sem projeção para dentro do espaço
do mater:al de partida a sacarose na
de armazenamento. — Prioridade; EE.
presença mas substancialmente livre de
TP,RMO N.° 1497
UU. da América, em 9 de maio de
lontra de amônio. — Prioridade. Esta1960. n.* 27.828. — Seguem-se os .sontodos Unidos da América, em 9 de noDe 8 de setembro de 1960
tos de na. 2 e 3.
vembro de 1959, sob n° 851.527.
Seguem-se os pontos de re's 2 a 10.
Monsant o •Chemical
Requerente:
Company, firma norte-americana.
TERMO N.° 123.729
Pontoe característicos de: "ProcesTERMO 149 121.330
De 25 de outubro de 1960
so para recuperação de ácido adipico
dos produtos de reação da oxidação
De 19 de julho de 1960
Motoren-Werke Mannheim A.-G..
ao ar de ddohexano" (privilégio de
•
Vont. Benz Abt. Stat. Motorenbau,
Requerente: Siemens G Halske Ak- invenção).
1.° Processo para remoção e re- firma alemã.
tiengeselischaft, firma alemã.
Pontos característicos de: «Elemento cuperação de ácido adipico e de éste- Pontos característ icas de: 'Bielas
de construção elétrico embutido em es- res de ácido adipico, na forma de áci- mestras e auxiliar para motores de êmtee,e cheio de massas fusível e processo do adipico, contidos no produto da bo:o dispostos em ângulo" (Privilégio
próprio para fabrice-loe. — Privilégio reação da oxidação do ciclohexano de Invenção) .
de Invenção.
1.0 Biela mestra e biela auxiliar para
em, primordialmente, ciclohexanona e
•
1° Elemento de construção elétrico, cic:ohexanol, com um gás contendo máquinas com êmbolos dispostos , em
em particu'ar, condensador elétrico, ins- oxigênio molecular, caracterizado por angulo igual ou inferior a 90°, em
talado em um esesjo cerrado por meio compreender as fases: de colocar o nerticular, para motores de combustão

ticos, as ditas chaves contendo um pré' determinado número de entalhes de"
modo que apenas os meios sensimáticos
em registro com os entalhes nas ditas
chaves serão capazes de «sentir» a superfície de controle do disco de controle associado operando assim os contadores a uma «rate» de acordo com o
número de superfícies de controle «sentidas) e velocidade de rotação dos discos de- contrôle. — Prioridade: Estados Un:dos da América, em 9 de setembro de 1960,, sob n° 54.865.
.Seguem-se os pontos de ifs 2 a 5.

e

Fevereiro de 1965 '707
interna, em que a biela auxiliar (sé.
cundária) se acha articulada à tampa:
do' mancai do pino de manivela da .
biela ' mestra (principal), e em .que
mancai do pino de manivela consiste.
em-unia parte superior desmontável dai
pé da biela mestra, e ma tampa cid
mancai, sendo que tanto a bie:a mes4.
tra como também a biela auxiliar, depois de desmontada a tampa do man,
cal da parte superior do mesmo, podem
g er puxadas para fora através dos remi
pectivos cilindros, caracterizadas peld
fato de que a biela auxiliar se acha
articulada na parte superior do mancai
do pino da manivela.
Finalmente, a depositante reivindica
de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com o art1gd
21 do Código da Propriedade Indusr
mal, a prioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição de
Patentes da Alemanha. em 3 de dezembro de. 1959, e,ob número
M 43.562 X11/47b. Um total de
pontos.
TERMO N.° 123.730
. ,
De 25 de outubro de 1960
Requerente: Fichtel
Sacha À.G.
Schweingurt, Alemanha.
Pontos característicos de "Embrecie
gem automática" (Priviléhio de 1nvem4
ção).
•
1. 0 'Embreagem automática, próprias
em Purticmar, para pequenos veiculo*
motorizados, caracterizada pelo fato de
que a força de aperto dos elementos
mins:emente ajustados da embreagems
no estado acoplado, é proporcional ad
momento de acionamento transmitida
e, einda, pelo fato de que o fechamento
da embreagem é comandado por melai
de corpos centrífugos em dependência
do número de rotações.
Finalmente, a depositante reivindita
de acordo com a Convenção Internar
dona! e de conformidade . com o artigo
21 do Código da Propriedade Inclusa
trial, a prioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição dei
Patentes da, Alemanha. em 30 de de.
ze:nbro de 1959, sob o número ...e
F 30.204 II/63c. Um total de 7 Done
tos.
TERMO N.° 123.732
De 25 de outubro de 1960
Requerente: Aton Planungs
Und
Baugesellschaft Für Keramische Incluse
trie M.B.H., Frechen/Co/Onia,
minha.
Pontos característicos de "Construi
ção da zona de refrigeração de fornos
tubulares, próprios, em particular, para
recozer material ecrã:alce (Privilegiei
de invenção),
1
1.0 Forma de execução da zona de
refetgeração de fornos tubulares, próe
prios particularmente' para recozer mar
terial cerâmico e .providos com reglad
tros de refrigeração reguláveis, dispose
tos no interior do canal do forno em
câmaras formadas entre nervuras transe
vereda e percorridos pot um agente
frigorifico gaseiforme ou liquido, re•
gistros esses que, de maneira regulár
vel, se acham blindados contra o Intenor do canal do forno, caracteriza.

.708 Tê48.-feira 1 6
da pelo fato de que-cada câmara; que
abriga os registros de refrigeração, se
acha em comunicação com o Interior
do dito' canal através de urna- pluralidade de aberturas; distribuídas por sóbre a largura da abóbada do forno e
vedáveis, 'de maneira regulável, por
meio de registros.
Finalmente, a depositante reivindeca
de acórdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo
21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição ek
Patentes da Alemanha, era 12 de ao:.
vembro de 1959, sob número
A 33.255 IVq/80 c. Um total de 7
pontos.
'

•

TERMO N9 123.943
De 3 de novembro de 1960

- Dl. P.:() OFICIAL (Seção Ui)
TERMO IV 127.127

.TERMO N 111.673

letipo reles próprios para a-formação
de um passo de travação e os reisa
pertencenates a cada grupo de transe
memores, para a formação de uni
passo de trdvação, acham-se ligados,
a intervalos iguala, de preferencia
um múltiplo integral de um corna
•letipo, ao formados pe pessoa central.
Penalmente, o depositante reivindica, de acórdo com a Convenção Ine'
ternacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da-Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em

De . 15 de março de iset .

•De 24 de fevereiro de 1901
Requerente — Baumgartner F"
res S. A. — Grenche.0 (Ct.' de Sioleure) — Suíça.
Pontos característicos — Dispositivo , de alimentação para um motor
elétrico compreendendo no mínimo
uma célula foto-elétrica — (privilégio de invenção).
19 — Dispositivo de alimentação
para um motor elétrico, compreendendo no mínimo uma célula fotoelétrica, caracterizado por no mínimo
uni condensador, ligado - à -foto-célula, e por em. regulador automático,

Fevereiro de 1965

Requerente — Bdiime Peteohesele
G. M. B. H., firma alemã..
Pontos característicos de — Processo de produzir resinas de ourtlmento, (privilégio de invenção).
• 1 9 — Processo . de produzir resinas
de curtimento, caracterizado pela
condensação de aminotriazinas, dici.
ainodiamida e aldeidos, especialmente
forinaldeido, em combinação com
sais alcalinos noutros de ácidos sulfônicos aromáticos e pela secagem do 13 de abril de 1960, sob o número
resultante produto de condensação. 8 68.035 — tTnt total
Finalmente, a depositante reivin- de 2 pontos.
dica, de acôrdo com a Convenção In-

dade Industrial, a prioridade do cor-

R,eynoids Metais Company — Es- respondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes da Suíça, em
tados -Unidos da América,
9 de junho de 196, sob o n9 6.564
• Titulo
ProCasso e aparelho para de .1960. Um total de 6 pontos.

distribuição de líquidos gaseificadoe.
' 1 ) — Lira recipiente para . o alma'-,

zenamento e a• uistribuiçao de une
_líquido carregado- cem gases, caracterieado por .compreendee: urna parede lateral circular; 'uma parede externa, equipada cone uma, abertura'
destinada a receber . uma válvula,
obturado urna das extremidades da
referida parede circular; uma segunda parede extrema obturado a outra
extremidade da parede circular e
possuindo unia segunda abertura;
unia válvula de descarga presa na
referida abertura da primeira parede
extrema e possuindo um dispositivo ai
acionamento para p romover a sue
abertura e o seu fechamento e' ten. .
uma abertura de saída de liquido pc
lado de fora e urna abertura de entrada ' de líquido por dentro da referida parede extrema; um conduto dentro do referido recipiente e tendo a
sua saída ligada à referida entrada
da válvula e tendo a sua ,entrada em
urna posição baixa dentro do referido
recipiente quando este se • encontra
em posieão normal; uma câmara de
recebimento de um gás propulsor encerrada no recipiente e um bujão
para o. fechamento da referida segunda abertura. — Prioridade: Estados Unidos da Aniérica, em 4 de
novembro de 1959, No 850.929. —.Seguem-se os pontos de n 9 2 a 11.
TE' RAIO N 9 126.120

.

De 25 de janeiro de 1961
•
Requerente — Comercial 1VIalaret
B. A., sociedade anônima, industrial
e comercial espanholit, estabelecida
em Barcelona, Espanha..
- Pontos caracteristicos de • "Lâmpada" elétrica portátil e adaptável (modelo de utilidade) .
Lâmpada elétrica portátil 8
adaptável caracterizada por compreender um suporte alargado, deformevel e capaz de receber e manter diversidade de formas, dobrada, curvada ou rueelada para constituir com o
mesnib suporte diferentes dispeleições de sustentacão, suspensão, apoio
ou prisão da lâmpada.
Finalmente, a - depositante reivindica, .de acôrdo com a Convenção
Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Pro priedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido. denositedo na
Re parti e ão de Patentes da e7 spanha,
em 26 de lameiro de 1960, sob o
enntero 7.8.4111. Total de 4 pintes.

•

destinado a ligar .o condensador ao ternacional e de conformidade com
TERMO N9 W1.84
motor elétrico quando o condensador o artigo 21 do Código da Propriedaestiver carregado, visando ao •acio- de Industrial, a prioridade de corresnarnento do motor.
pondente pedido, depositado na Re%3 de setembro de 1961
Finalmente, a depositante reivin- partição de Patentes da Alemanha,
dica, de acôrdo com a Convenção In- em 22 de- março de 1960, sob o númeRequerente — Jacinto Medrado Laternacional e de conformidade com ro B57.150 IVb/39c. — Um total de merced.
— Buenos Aires, na Repúo artigo 21 do Código da Proprie- 6 pontos.
blica Argentina.

TERMO N 9 127.460
De 9 de março de 1961
Requerente — Gunter & Zimmerman -Const. Div., Inc. — Estados

Unidos da América.
Título — Conjnto coletor para .má-

Pontos característicos — Equipa- mentos de transmissão audível:
.•
' 19 — Equipamento de transmissão

TERMO N9 127.674

De 15 . de março de 1961'
audível, compreendendo um aparelho
Requerente — Danfoss • Ved.
de transmissão audível e/ou de teleM. Clausen, firma industrial e co- comunicação
recíproca, do tipo que

mercial dimamarquesa, estabelecida
em Nordborg, Dinamarca.
Pontos característicos — Máquina
de êmbolo', pincipalmente compressor a motor para máquinas frigoríficas pequenas hermeticamente blindadas (Privilégio de invenção).
Máquipa de êmbolo, princi1
palmente compressor a motor, para
máquinas frigorificas pequenas hermeticamente blindadas, com um eixo
de manivela inteiriço, suportado nos,
dois lados da manivela, caracterizada
por serem os dois mancais do eixo
de manivela inteiriços, unidos com o
cilindro do eembolo em um cárter
por apresentar o eixo de manivela,
9

quinas de concretagem.
19 — Uma máquina de concretagem que tem uma tremonha trens,versal distribuidora de concreto de
descarga para' baixo e uma chapa
de' contato com o concreto projetando-se . para trás da . tremonha; caracterizada por incluir um conjunto coletor que compreende uni par
para poder ser introduzido de fora
coletores transversalmente opostos através do primeiro mancai entre o
projetando-se para trás da parte di- moente principal- e os moentes cenanteira e adjacente às bordas late- trais, secções intermediárias, que em
rais da tremonha embaixo da mesma, sentido axial tem pelo menos o comestendendo-se os coletores além da primento igual -ao do primeiro manextremidade trazeira' da chapa e es- cal e . cuia superfície do corte transtruturas de montagem dos' coletores versal, dentro da projeção da secene .ligação com a - tremonha e a ção transversal do moente principal"
chapa. • — Prioridade: Estados Uni- fica sôbre o corte transversal dos
dos da América. em 18 de marco de 'inoentes. .sendo .que a superficial
1e60 sob n 9 16.0e8. •— Seguem-se transversal do eixo de manivela em
os pontos de 2 a 13.
nenhum p onto supera o diámatro do
furo de primeiro mancai. Um total
de 9 pontos.
TERMO N9 127.670
—
De 15 de março de 1861
TERMO N 9 127.791
• Requerente — Beihme Fettchemie
GMBH. firma industrial e comercial
alemã.
Pontos característicos de — Processo de impermeabilização de couros e pele. (Privilégio de invenção).
19 — Emprégo de ácidos policarboxilicos parcialmente esterificados,
respectivamente, parcialmente amidados, ou de polialcools parcialmente esterificados, respectivamente, parcialmente eterificados, dissolvidos em
solventes orgânicos e contendo, na
molécula, pelo menos um reato llpofilo insaturado, ligado através de
oxigênio, enxôfre ou nitrogênio, cae
racterizado por serem os mesmos
aplicados como meios para aumenear a resistência à água de couros
ou peles. '
•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
~irão de Patente da .Alemanhe
era 23 de março de 1960, sob o número 57 77 IVe/29n. — Um total de
3 ~lbs.
1

abrange substancialmente Pelo menos meios captadores de ondas audíveis, meios 'reprodutores das ondas

audíveis transmitidas, meios dir
ecto- nadores, amplificadores e retificadores das ondas audíveis em trajete
desde seu ponto captador até s
ponto reprodutor, assim corno 1,
condutores de enlace para a formação do circutito funcional, caracterizado pelo fato de que os melos:cap-

tadores das ondas audíveis estão formados por uma unidade sineta, mecenicamente desconetada do restante
do circuito funcional, a qual unidade sôlta inclue em seu interior, além
de .pelo menos o microfone capta;odor, pelo menos um circuito transmissor com fonte recrimblável própria de energia
elétrica primária
para a autoexcitação do circuito
transmissor, 'o qual está em vinculação operante intencional com! pelo
menos um' circuito receptor complementar, incluido dentro do mesmo,
pelo menos um dos meios interpostos entre o ponto cantador e o ponto
a Se eem-se mais 14.
reprodutor.
e

pontos.

TERMO

N. 9

128.017

De 29 de março de 1961
Requerente — G. M. Pfaff Á'. G.,
Kaisersla ti tern (Pfale) Alemanha.

. De 21 de março de 1961

Requerente — Siemens & Haeske Pontos característicos — Processo
Aktiengesellschaft, firma industrie.' para cortar os fias 'superior e infee comercial alemã, estabelecido, em rior em máquinas de costura de duplo pesponto, bem . como 'instalarão
Berlim e Munique, Alemanha.
Pontos característicos de —•Quadrd para executar o processo. (Priviléde distribuição para 'todos transmis- gio de invenção).
sores de teletipo com uma multipli10 — Processo paia 'cortar os fios.
cidade de transmissores, de sinais de
teletipo, de comando central. (Pri- superior e inferior em máquina.s de

vilégio de invenção).
1 — Quadro de distribuição para
postos transmisaores de teletipo com
9

costura de du lo pesponto, onde, ,as
a extensão do laço do fio superior
pela garra, a máquina é feita •parar
p

e levantada a sapatelha, caracterizauma multiplicidade de transmissores do nelo fato de que. antes a libernele
de sinais de teletipo comandados por tação do laço do fio ,
meio de uni formador de passos cen- garra, o fio su p erior s' erá apertado.
tral, de preferencia uma corrente ao ser levantada a. sa patilha. Por
contadora e cujos ímans de contato meio de um estribo de a p erto entre
continuo ou selecionadores de letras a alavanca de fio e o lugar do ponto.
sito sempre excitáveis durante o sendo nua, em seguida. a pós a retipasso de travarão, caracterizado par rada da oeam i darle mi ei rie. do fio,
achar-se uma determinada trarão da superior exi ele n, ne l a ine q uina nela
alavanca ' do fio, uni curso*, embutido
multiplicidade dos transmissores
sinais de teletipo p resentes, de co- alojado na e/v , -, a do nort io e conten- '
nnrstn o vim canto
mando central.- nrinclnalmente SPln do um ftiro,

' e NI.ímans de prorseacão do contato ()e vivo.
r • fr •
VPSta riri n o
selecionadores de letras reunido
Ir Mo
um ru o.
haver nar cada r'ii- na.
• de transinissoree de sinais de te- que o fio inferir será eserndo e corser áá Ttim , SM .ni- nan,

em

g

p
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tado juntamente com uma parte do
lago do fio superior.
Finalmente, a depositante reivinusa, de acôrdo com a Convenção Inacionai e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Udustrial, a prioridade do corresondente pedido, depositado na Rei:
tição de Patentes da Alemanha,
m 4 de abril de 1960, sob o mimeP 24743 VII-52a.
'Um total de 3 pontos. , ,
'riamo

N.9 128.150

De 6 de abril de 1961
The National Ca.Ci Register Company. — Estados unidos da América..
Titulo — Processo de fabricar dispositivos magnéticos de armazenamento de dados.
19 — Um processo para fabricar
dispositivos magnéticos de armazenamento de dados de alta densidade
caracterizado por incluir a sedimentação redutora de uma camada magnética de niquel-colbato, proveniente de uma solução aquosa que contém lentes de níquel e de cobalto,
sôbre um substrato não-metálico
ativado. — Prioridade — Estados
Unidos da América do Norte, em 19
de maio de 1960, n° 30,072. — Seguem-se os pontos de n os. 2 a 13.

•

TERMO N9 128.233
De 10 de abril de 1961

Depositante — Siemens Halske
Aktiengesellschaft, firma alemã.
Pontos característicos de — Processo para fabricar um condensador
elétrico com dielétrico constituído por
fitas estiradas e com elementos de
conexão centrificamente conduzidos
para fora. (Privilégio de invenção).
ProcesSo para fabricar hm condensador elétrico com dielétrico feito
de fitas estiradas e com elementos de
ligação cêntricamente 'conduzidos
para fora, caracterizado pelo fato de
que os elementos de conexão são
ligados com os começos 'das fôlhas
de armadura, e, ainda, pelo fato de
que as armaduras e as fitas dielétricas são enroladas sôbre urna espiga
de dimensões mínimas sem voltas
vazias ou, no máximo, com volta
e meia e mvazio.
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 Reparticão de Patentes da Alemanha,
em 29 de junho de 196, sob o número 8 p9.162 VIIIc/21g. — Um ponto.
TERMO No 128.233
De 10 de . abril de 1961

Requerente — Maschinenfabrik
Rieter A. G., firma industrial e comercial suíça.
.De 7 de abril de 1961.
Pontos característicos de — Raspador para desmanchar fardos. —
General Aniline & Film Corpo- Privilégio de invenção.
ration. — Estados Unidos , da América.
19 — Raspador para desmanchar
provido com uma mesa com
Titulo — Um processo aparfeiçoa- fardos,
lisa, na qual se introdudo para a produção de acil-tauridas., superfície
zem, através de grelhas, órgãos de
19 Um aperfeiçoamento no pro- raspagem rotativos, dispostos em
cesso de produção de aeil-tauridas forma de estrela, bem como munipela reação de um cloreto de aciia dos, por exemplo, com dentes de sercom lan sal de taurina num meio ra,- caracterizado pelo fato de -que.
alcalino aquoso, caracterizado por diretamente por cima da mesa, gira.
manter uma co rrente aquosa alca- um quadro que apresenta diversas
lina circulante de sal ,de taurina e células inferiormente abertas para
introduzir nela, e agitar com ela, abrigr fardos de material fibroso e
um cloreto de ricila em tal velocida- nue conduzem os fardos -rins mesmas
de flue, no ponto de introdução do instaladas por sôbre grelhas.
citado cloreto de anila, haja um exFinalmente, a depositante reivincesso substanc l al do citado sal de dica,
de acôrdo com a Convenção
taurina. — Prioridade — Estados Internacional
de conformidade com
Validem da arr arica. em 11 de abril o artigo 21 doe Código
da Propriedade 1960. N9 21.416. — Sequem-se de Industrial. a prioridade
do corresos pOlIffIR de números 2 R 5.
pondente pedido, depositado na Renaiticão de Patentes da Sulca. em
31 de outubro de 1960. sob o númeTS-RMO -N9 128.218
ro 12.179-60.
Um lotai, de 6 pontos.
• De 10 de abril de 19451
TERMO N. 128.179,

Whitin Machine Works. — Estados Unidos da América.
Titulo -- Pente para máquinas penteadoras.
Um pente para pentear fibras tèxteis compreendendo uma
ba:,‘ searnentue na qual são afixada:, urna série de dentes, o$ dentes
se estendendo geralmente para frente na direção de rotação. É caracterizado por um assento de dentes 13,
que possui uma superfície cilindrade externa, a superfície externa do
assento possuindo uma série de ranhuras 19, que -se estendem ,paralelamente ao eixo do cilindro do suporte 11. e Mei0a Para montar o assento um cilindro de suporte 11, com
a superfície cilip drica concêntrica com
o ci l indro. -- Prioridades — F.stador
Uniaea da m-ica. em 12 de
1960, n9 21.722. e em 4 de outubro
de 19ril n 9 sn 379 — Seguem-se os
!
pontos de números 2 a 8.

TERMO N9 128.256
De 11 de abril de 1961
The Cross Company — Estados
Unidos da América.
Titulo: Dispositivo de montager
da bobina de um detetor eletrônico
de ferramentas.
19 — Um dispositivo de montagem
da bobina de um detetor eletrônie
de ferramentas, caracterizado por
compreender um alojamento que tem
uma abertura para receber uma ferramenta cortante, uma bobina detetora montada no alojamento para
detetar a presença de uma ferramenta, cortante, e um protetor magnético de um material que tem uma
Permeabilidade relativa maior que a
o niclade e flue elêtricamente não
eePAut(e. interposto entre a bobina e
e e/mem ento. — Seal iem-se os pontos de números 2 a 8 •

TERMO N.9 128.257

da quantidade estequiométrica de uni
I agente de ligação do ácido.
Finalmente, a depositante reivin.
De 11 de abril de 1961
dica de acôrdo com a Convenção.
Jules Jouis Janneret. — França Internacional e de conformidade com
artigo 21 do Código da ProprieTítulo — Porta-gabaritos rotativos odade
Industrial, a prioridade do corpara máquinas operatrizes copia- respondente
pedido depositado na
doras.
Repartição de Patentes da Alema1 9 — Porta-gabaritos rotativos ar- nha, em 16 de abril de 1960, sob o
rastados passo a passo,' cada passo n.9 31.025 IVb/12 o.
Um ponto.
correspondendo a um passo de usinagem, caracterizado no que comporta em combinação, um eixo rotaTERMO N.9 128.667
tivo, meios para arrastar em rotação,
passo a passo este eixo, pelo menos
De 24 • de abril de 1961
_
dois mancais instalados perpendicularmente sôbre o eixo rotativa e diOssens-Corning Fiberglas Corporaversos conjuntos de suportes de gabarito, montados sôbre os mancais tion — (Estados Unidos da América).
de maneira a se encontrar nos planos
passando pelo eixo do eixo rotativo Título: Produto de elementos pcs
e espaçados com regularidade, angu- lorizadores de luz.
larmente, cada conjunto de supor1.9 — Um processo para produzir
tes do gabarito sendo destinado à um elemento polarizador de luz, camontagem de um gabarito remomi- racterizado por misturar floquinhos
vel sôbre o porta-gabaritos. — Se- de vidro com um material resinoso
guem-se os pontos de n9s. 2-a 6
endurecível parà formar u'a massa
transparente; endurecer o material
resinoso; e submeter a massa re.
sultante a um choque térmico para
TERMO N9 128.338
separar as inter-faces de vidro-resi•
na. Seguem-se os pontos de númeDe 13 de abril de 1961
ros 2 a 8.
• Requerente Deutsche Gesellschaft Für Schadlinsberkampfung
TERMO N.9 128.394
M. B. H., firma industrial e comercial alemã, estabelecida em
De 17 de abril de .1961
Francfort sôbre-o-Meno, Alemanha.
Pontos característicos — Processo
para o combate a pragas animais e • Requerente: Foremost Dairies, me
vegetais, (privilégio de invenção. — São Francisco, Califórnia, Estados
Unidos da America do Norte.
1.9 — Processo para combate a pra
gas anmais e vegetais mediante em- Pontos característicos: "Processo
prêgo de compo3tos orgânicos do es- novo e aperfeiçoado para preparar .
tanho, eventualmente em combina- um produto de leite em pó" — (Pdção com outras substâncias, caracte- vilégio • de ineenção) .
rizado pelo fato de se empregar urna 1.9 — Processo para produzir, sem
ou mate substâncias de fórmula reumedecimento, um leite' em pó'
geral R3SnWa1 à temperatura ambi- substancialmente seco, tendo suba.
ente e na fase gasosa sNnificae, tancialmente tudo de sua - massa na
R, um grupamento metila c/ou etila forma de partículas secas, pulverie Hal cloro ou bromo. — Um total zadas, primárias, aglomeradas, e posde 6 pontos.
suindo substancialmente solubilidade
completa, caracterizado pelo fato de
compreender as fases de mover ràpidamente as goticulas de concen•
TERMO N.9 128.342
trato de leite, formado por pulveri..ação, e contendo uma quantidadeDe 12 de abril de 1961
coptrolada de cristais em grão de
por uma atmosfera de gás
Requerente: Naturin-Werk Becker lactone,
secante quente, prover uma tempe8: C.9, Weinheim (Baden), República ratura para o dito gás em- relaçao
Federal Alemã. .
ao teor de grão de lactose do dito
Pontos característicos de "Proces- concentrato, que reduzirá o teor de
so de curtimento com aldeido glu- umidade das ditas goticulas desde
tárico" — (Privilégio de invenção) . aproximadamente 8% a aproximadamente 18%, em um' tempo durante
1.9 — Processo para tratamento o dito processo secante, quando tancie tubos sintéticos, preparados de to a lactose cristalina -como a lac.
materiais colagenosos, caracterizado tose não cristalina estão presentes
pelo fato de consistir em se subme- nas particulas resultantes das ditas
ter êsse tubo à ação de solução goticulas, depois disso e antes de
aquosa de aldeído glutárico e, depois ser efetuada qualquer modificação
disso, -sacar o mesmo.
substancial do dito produto, garantir
Finalmente, a depositante reivin- que a temperatura de dito produto
dica, de acôrdo com a Convenção fique entre aproximadamente a 2990
Internacional e de conformidade com e aproximadamente 51,6C., aqueceno artigo 21 do Código da Proprieda- do rapidamente o mesmo, em con.
de Industrial, a prioridade do cor- diçôes que evitem a -remoção da umirespondente pedido, depositado na dade, a urna temperatura de entre
Repartição de Patentes da Alema- aproaimadamente a 54C. e apronha, em 13 de abril de 1960, sob o ximadamente a 719C., de modo a
n.9 F 30.992 IVa/53c.
tornar pegajosa a lactose não crisUm total de 6' pontos.
talina nas ditas partículas, misturar
as ditas partículas, para levar aa
partículas adjacentes em contato
TERMO N.9 .128.374
umas com as outras, enquanto na
dita temperatura elevada, e, enquanDe 14 de abril de 1961
to o seu teor de umidade está entre
aproilmadamente 8% e aproximaRequerente: Farbenfabriken Bayer damente 18%,. de modo a causar
Aktiengesellschaft, Alemanha.
substancialmente tôda a massa se
Pontos característicos: "Processo tornar firmemente associada em par.'
de fabricação de ésteres fosfóricos tículas aglomeradas ligada umas às
e fosfônicos" — (Privilégio de in- outras pela pegajosidade da lactose
venção) .
não cristalina aí presente e, depois
Processo de preparação de ésteres diaso, e enouento as partículas estão
fosfóricos ou fosfônicos, caracteri- assim ligadas, resfriar rápidamente
zado pelo fato de fazer reagir di- as ditas partículas. para remover a
sulfêtos ou diselêneto com dialquil- peg ajosidade da dita lactose não
(tiol). fosfitos ou --efosfonitos na for- cri-rito:Ma. contendo as particulfus e
ma de sais ou na presença de cérea colocar as ligações, prendendo as dl-
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tas partículas na forma de aglomerados e, finalmente, remover a 'umidade adicional das ditas partículas
Inferior e aproximadamente 5%, para,
por êts meio, produzir um pó de
leite sko composto de partícula
aglomeradas.
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 dos Estados
Unidos da América do Norte, em 16
de setembro de 1960, sob o número
56.531.
Um total de 3 pontos.
•

fato ,de que O citado tambor tem
uma forma troncônica e está rotativamente montado em um eixo, sendo o citado eixo e o citado tambor deslocáveis axialmente em relação a uma estrutura na qual as cabeças magnéticas são montadas a
iguais distâncias da citada superfície de registro, e que se proporciona um dispositivo capaz de produzir um primeiro e um segundo sinais quando a distância' entre a citada superfície e as citadas cabeças
se torna menor que um mínimo prédeterminado ou maior que uni máximo pré-determinado, respectivamente, sendo o citado primeiro e o
citado segundo sinais fornecidos a
um dispositivo de acionamento que
causa o deslocamento axial do citado eixoto e do citado tambor em
uma primeira direção' Para aumentar' á distância entre a citada superfície de registro e as citadas cabeças e na direção oposta para diminuir a distância entre a citada superfície e as citadas cabeças, respectivamente. Prioridade: EE. UU.
da América, em 20-5-1960, Número
30.635. Seguem-se os pontos de números 2 a 9.

Internacional de conformidade com
o' artigo 21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patentes da Alemanha, em 20 de maio de 1960, sob o
n.9 F 18.459/47 f.

Fevereiro de 1966

ternacional e . de conformidade co4
o art. 21 do Código .da Propriedadd
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado .na Re-4
partição de Patentes da Alemanha*
em 25 de junho de 1960, sob o na. n
mero I 18.339 XII-47-b.
Um total de 7 pontos,

TERMO N.9 129.829
De 7 de junho de 1961

Tramo N9 06.271

AMP Ineorporated - (Estados
Unidos da América)
Titulo: Ferramenta compressora.
1.9 - Uma ferramenta compres..
sora, na qual um excêntrico é interposto entre uma prensa calcadora
e seus meios acionadores para assegurar que a pressão exercida pelo
calcador seja maior para ou na extremidade de seu ciclo de trabalho,
caracterizado pelo' fato do excêntrico
(68) ser articuladamente montado
para movimento ao longo de um
trajeto não arqueado indo engatar
numa junta de joelho (52) de um
mecanismo de ação de cotovelo (46,
48) levando unia prensa calcadora
op que faz avançar o calcador (6)
para comprimir a peça a ser trabalhada (conetor). Prioridade: EE.
UU. de América, em 14-6-1960, Número 36.023. - Seguem-se 06 pontos de ns. 2 a 9.

9 de maio de 1958

Requerente: Seciété Nationale
tude et de Construction de MoteurO
D'Aviation - França.
Titulo; Aparelho a jato de gás pul,
sativo para a projeção de substânm
TER/i0 N.9 . 128.744
cias. - Privilégio de Invenção.
19 Aparelho a jato de gás pulsativd
De 26 de abril de- 1961
para a projeção de substâncias, ca.!
racterizado pelo fato de que a tubuRequerente: Maschinenfabrik Elelação de ejeção dos gasea que os se: ter AG., Winterthur, Suiça.
gue a uma ou várias câmaras do
•
Pontos característicos: "Dispositivo
combustão pulsativa é acotovelada,
• para o transporte de cordões de fia parte terminal pelo menos do cOe
bra" - (Privilégio de invenção).
tovelo sendo montada móvel em re•
1.9 - Dispositivo para o trenstacão em relação ao eixo da parte
• porte de fibra empregados na fina('
acima dêsse cotovelo, e combinada
• consistindo de um lugar de recepção
com meios, permitindo fazê-la oa•
e de um lugar de entrega, distante
TERMO N. 9 129.066
cilar.
_ daquele, caracterizado por sere mos
)`•
Total de 7 pontos.
. dois lugares ligados entre si por um
De 10 de maio -de 1961
A requerente reivindica de acôrdo
tubo sem fim, fendido longitudinalcom a Convenção Internacional e o
. mente, que corre ,sôbre duas roldaThe National Cah Register ComArt. 21 do Decreto-lei No 7.903, de
nas de inversão.
Y
(Estados
Unidos
da
AméTERMO N.9 130.011
Pan
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
rica).
Finalmente, a depositante reivincorrespondente pedido depositado na
dica, de acordo com a Convença()
De 14 de junho de 1961
Titulo: Dispositivo magnético de
em 2 de maio de 1956, sob o número
Internacional e de conformidade com núcleo e processo. t
Repartição de Patentes, na França,
o artigo 21 do Código da ProprieRequerente:
The.
National
Cash
690.827.
1.9 - Ura processo para formar Register Conapany.
dade Industrial, a prioridade do cor-n
respondente pedido, depositado na um dispositivo magnético elástico,
Local: Estados Unidos da AméRepartição de Patentes da Suíça, em fino, longo, tendo um núcleo de rica.
29 de abril de 1960, sob o número fio de cobre-berilio elástico rígido e Titulo: Máquina de admissão de TERMO DE PATENTE N.° 102.20 um revestimento pelicular de ferro- dados para controlar uni dispositivo
4.897-60.
níquel aderente, apresentando carac- de verificação.
• Um total de 3 pontos:
De 8 de maio de 1958
terística de histerese magnética uni1.9 - Uma máquina de admissão
forme, substancialmente retangular, de dados para controlar o funciónacaracterizado pelos estágios de lim- mento de um dispositivo de verifi- P. I. Du Pont De Nemouis aad
TÉrtmo N.9 128.822
par um longo comprimento de fia cação eletricamente associado com CoMpany - Estados Unidos da Amé.
de cobre-berilio numa solução de ela, caracterizado pelo fato de que rico.
De 28 de abril . de 1961
limpeza alcalina; lavar o fio limpo se proporciona um dispositivo de en- Titulo: "Processo de preparação do
com
água destinalada; mergulhar o trada para inserir os dados no cita- poliuretanas de elevado pêso molecular
Requerente: . L. Schuler A.G., fir- fio em
um ganho de ácido nítrico do dispositivo de verificação e que
ma alemã.
uni período de temop suficiente se proporciona um dispositivo de em solução • e de estruturas , modeladas
Pontos característicos de: "Prensa por
para remover, apenas, uma camada acionamento da máquina operável obtidas da mesma" Privilégio de
de moldar" - (Privilégio de inven- superficial,
substancialmente comple- para produzir o funcionamento da Invenção.
' ção).
do fio; lavar o fio cora água máquina, sendo o citado dispositivo
1.9 - Prensa de moldar, onde para ta,
destilada; e antes de apreciável de acionamento impedido de atuar 1. 0 Processo para preparação de p0w
o acionamento do êmbolo se acham modificação
química de superfície do durante o funcionamento do citado liuretanas de elevado .peso molecura,
ligados em série - ols sistemas de fio, submeter
o fio a eletro-depo- dispositivo de verificação e sendo caracterizado pelo fato de um diisocia.
aciona aaento a manivela, com uma sição,
num' eletrólito aquoso de clo- libertado para permitir outras ope- nato aromático e etileno glicol serem
, manivela de trabalho que oscila nas reto de
ferro
e cloreto de níquel, rações de acionamento da máquina
proximidades de uma posição de pondensidade de corrente e por no fim do funcionamento do citado feitos reagir em um meio solvente or.
- to morto 'para o acionamento do numa
de tempo suficientes dispositivo . de verificação se os ci- gânico. • compreendendo sulfóxido
-êmbolo e a qual é acionada por uma um período
produzir, sôbre o fio, uma ca- tados dados' que nele entraram fo- metilico com constituinte principal.]
' segunda manivela girante, caracteri- para
mada magnética bi-estável unifor- rem por êle aprovados. Prioridade: Seguem-se os pontos de 2 a 7.
zada pelo fato de que sôbre o eixo me,
composta de cérea de Estados Unidos da América, em 24 A requerente reivindica de acôrdO
da manivela de trabalho é disposta 93%aderente,
a cérea de 99% de ferro e cérea de junho de 1960, sob n. 9 38.506.
unia segunda manivela em cujo pino de 7%
a Orca de 1% de níquel Seguem-se os pontos de 2 a 8. com a Convenção Internaciona le o
de manivela ataca uma haste de sôbre a superfície
um longo comart. 21 do Decreto - le n.6 7.903 ., de
Inanivela acionada pela manivela gi- primento de fio. de
Prioridade: EE.
27 de agOsto de 1945, a prioridade
rante, e pelo fato .3 que a biela UU. da América, em
19-5-1960, Núdo correspond-nt , pedido depositado
que liga a manivela de trabalho ao
'TERMO IsT9 130.146
30.362. Seguem-se os pontos
• êmbolo é formada como barra tra- mero
na Repartição de Patentes dos ao
de
ns.
2
a
5.
balhando a compressão.
De 20 de junho de 1961
tados Unidos da América, em 8 'de
• Finalmente, a d e ---'`ente reivinmaio de 1957, sob n.° 657.716.
dlca, de acSrdo com a Convenção
Depositante: Industriewerk SeheefTÊRMO N. 129.328.
Internacional e de conformidade com
/ler OHG., firma alemã.
o artigo 21 do Código da PropriePontos característicos de: PortaDe 19 ,de maio de 1981
. dadas" Indus ...rial, a prioridade do corTÈRMO N.° 107.458
rolos para órgãos cilíndricos de rola• resnondente pedido. depositado' na
Requerente: Farbwerke Hoechst mento, em particular, porta-agulhas.
Repartição de Patentes da &lema,De 22 de dezembro de 1958
de Invenção.
. nha em 4 de maio de 1960 sob o Aktiengesellschaft vorm. Meister Lu- -. Privilégio
1 9 Porta-rolos para órgãos de rocius & BriMing, firma alemã.
• n.9 Sch 27.842 Ib/7b.
Estado
Pontos característicos de: "Junta lamento cilíndrico, em particular, Roy Yates Sanders, jr.
de soldadura prévia para a reunião porta-agulhas, cuias travessas que Undos da América.
de tubuladuras de material sinté- forma aias bôlsas fixam os corpos
TERM
O N. 9 129.061
Titulo: "Processo de marcar um te.
tico" - (Privilégio de invenção). de rolamento isoladamente, parcial- Mete
o ucompr ç m'do. tendo, um núcleo
mente dentro e parcialmente fora do revestidoDe 10 de maio de 1961.
1.9 - Colar destinado a ser sol- circulo
- P-'v'légio de Invenção.,
divisor,
e
em
que
as
partes
dado com tubuladuras de material coaxiais Cias ,travessas se acham liO processo de marcar um compriThe National Cash Register Com- sintético
termoplástico, em especial
pany. - (Estados Unidos da Amé- de polietileno duro, caracterizado pelo gadas entre st por meio de seções do- mido ou tab'ete, tendo um O r ' . 0 re.
rica)
fato de ser constituído por um ma- bradas em ângulo, caracterizado pelo ve-stido incluindo uma p1uralir i› 4e de
Título: Sistema de armazenamen- terial sintético termofflástico soldá- fato de que a condução coaxial dos sub-camacias de base, caracterizo por
to de tambores magnéticos.
vel ao material . constituinte de tu- corpos de rolamento se efetua exclu- compreender os estágios de cobrir
1.9 - Um aparelho de memória buladura e de perfazer, a relação sivamente ou exclusivamente
com um revestimento raftes0
de tambor magnético em que as ca- entre a espessura da parede e o fora do circ
ulo divisor com o auxilio núcleo
beças maarnaacas são automática- cemprimento da peça (S/1), 1:1 até de partes das travessas, que se es- contendo um p`astificante luhrl'cante,
- men, mantidas a r^-:a, distância pre- 1:5. de preferência 1:2 até 1:4.
e imprimir com t'r t a uma InPrca sare
tendem paralelainente ao eixo.
determinada da superfície
regis- Finalmente, a depositante reivin- Finalmente, a depositante reivindi- o revestimento. Seguem-se o. n--tos
tro do tambor, earadariaada pele dica. de Sigede ema a. Convenção ca, de eeõrdo eofn a Convenção In- de 2 a 10.
•
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•• rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data- da publicação começará a
Publicação feita de ik.6
correr o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante .sse prazo poderão apresentar suas oposições ao Depaatamento
1Car1ona/ da Propriedade Industrial aqueles que se" julgarem prejudicados com a conceseãO do registro requerido
dardos fraga-ias para calafetar, circulas de boi'- çãn. calhas. cimento, cal, cré. chapa
tivos, figuras de aves animais,'
4
para lançamento, espingardas de brio- racha para potes, cordoalha, cardas, isolantes, caibros, caixilhos; .oluna
dos e joelheiras para esorte, jogos de correias de transmissão, canaletas, co chapas para coberturas, caixas clagua
foot-ball de mesa. jogos de armar, lu- berturas de lonas, lonas, lonas para caixas para coberturas, caixas dágua
isunn ap semmutut 'alaodsa and seis freios, fitilhos, gaxetas, mangueiras, caixas de descarga para etixos.. edifica.
lios domésticos, máscaras para esporte, mangotes, molas para vedação, pasta ções premoldadas. estuque, emulsoo do
nadadeiras para esporte, patins, patine- nas, rõlhas, tampas, tubos de jacto para base asfáltico, estacas, esquadrias, estria
tes, piões, petecas, revolvei de brin- vedação, tiras, tampões, tubulações para turas metálicas para construções, lama.
quedo, raquetes, redes de metal pára vadações, tendas, válvulas de vedação, las de metal, ladrilhos, lambris, luva
tubos do radiador
de junção, lages, lageotas. material iso
pesca, ssookers, trens, tants de mesa.
lanta contra frio e calor; manilhas, mas.
Classe 38
tômbolas, tamboretes, tacos, tornoze.
•
sas para revestimentos de paredes, mao
leiras para esporte, tacvs, bolas e me. Aros para guardanapos de papel deiras para construções, mosaicos, ero
sas ,para, bilhares, trabalhos manuais aglutinados, álbuns (em branco), álbuns dutos de' base as'áltico, produtos pari
vagonetes, avras paar saltos, varas paia retratos e autógrafos, balões (ex. tornar impermeabilizantes as arpam&
para pesca, tarrafas e iscas e. xadrês coo para brinquedos) blocos para sas de cimento e cal, hidráulica, padre.
couespondencia blocos para cálculos
Cass G•
gulha, produtos betuminosos. impermea.
Classe 50
Guarda-chuvas, g.uarda-sol, bengalas e blocos para anotações, bobinas brochu- bilizantes líquidos ou sob outras formas
ras não impressas, cadernos de escreImpressos
suas partes integrantes
Classe 34
ver, carala para documentos, carteiras, para.. revestimentos e outros 'como nas
Classe, 32
calx. s de papelão, 'cadernetas; cader- construções, persianas, placas para paCortinas, • cortinados, passadeiras e
Almanaques, anuários, álbuns impres. nos, caixas de cartão, caixas para pa- vimentação, •eças ornamentais de ci.
tapetes
tos, cartazes, catálogos, jornais nacio- pelaria, eartõeS de visitas, cartões co- mento ou gesso ara tetos e paredes,
Classe 25 •
nais e estrangeiros. publicações impres- marciais catões inclicea, confeti, car- papel para forrar casas, massas antiArvores de natal, bibelots, bolas para sas. revista: Propaganda em rádio tolina, cadernos de papel melimetracio rcidos para uso nas construções, parenfentes de árvores de natal, cartas televisão. jornais, programas radiofóni e em branco para desenho, cadernos quetaa, postas, portões, pisos, soleiras,
geográficas. cartões postais,- cartazes,
escolares, cartões em branco, cartuchos para portas, tijolos- tubos de concreto.
displays, deserillos artisticos, desenhos Co* peças teatrais e c nernatográficas de cartolina, crapas planográficas,
r revistas impressas
ca- telhas, tacos, tubos de ventilação, tan.
de calcornania para tecidos, estátuas,
dernos de lembrança, carretéis de pa- ques de cimento.- vigas,, vigamentos e
estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vitrôs
pelão, envelopes, envólucros para cha
vidro, figuras de ornatos, festões; foto- Classes: 1, 2. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, rutos de papel, encardenação de papel
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18;
19,
20,
21,
•
Classe 33
grafas, frutas de /ouças, figuras para enou • papelão. etiquetas, falhas índices
Entrega de aneicadorias
feitan bolos de anivers .ra. s. batizados, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, fólhas de celulose, guarc?anapos, livros
casm.entos k outras qua.s.si,er comemo- 32, 33, 34. 35. 36 37. 38, 39, 40, 41, não impressos, livros fiscais, livros de
Classe 7
42, 43. 44, 45, 46, 47, 48. 49 e 50
ra iões. gravuras, imagens, letreiros maMáqui° aas e utensílios para serem uso
contabilidade,
mata-borrão,
ornamentos
Produtos
quzmicos
industriais,
produtos
nequins, maquetas; obras artisticas, obras
dos exclusivamente no agricultura
asii tura. Painéi e cartazes para de- inseticidas e vetermálios, substâncias de papel transparente, pratos papeli- horticultura a saber: arados, abridora
nhos,
papéis
de
estanho
e
de
alumínio,
químicas
e
preparados
para
serem
usacorações e para exposição. proiesas.
papéis sem impressão, papéis em branco de sulcos, adubacleiras, ancinhos fui
mostruários de mercadorias diversas. c dos na medicina ou na farmácia; miné- para impressão,
papéis fantasia, menos cãnimos e empalhadores ocmbinados
para propagandas, suportes artísticos rios, metais em bruto ou parcialmente
forrar- paredes, papel almaço com arrancadores mecânimos para agricu
para vitrines, estatuetas para adornos trabalhados, máquinas industriais 'e usa- para
ou sem pauta, papel crepon, papel de tura, batedeiras para cereais, bomba
e para fins artísticos e tabo/etas • das nas indústrias e . suas partes bua=
grantes, utensílios e Máquinas para a seda, papel impermeável, papel em bo- para adubar, ceifadeiras, carpideira
Classe 48 *
agricultura, artigos elétricos, instrumentos bina para impressão, papel encerado, ceifados para arroz, charruas pata agrl
Para distinguir: Pertumes. essências, ex. musicais, instrumentos e aparelSos usa- papel -. higiênico, papel impermeável, cultura, cultivadores, debulhadora
para copiar, papel para desenh-os, pa- destocadores, desentegradores, earnagr
tratos água de colónia, água de touca- dos na medicina, fe smaronsjria
dor, água de beleza. água de quina. dos na medicina; ferragens; joias; vidros pei para embrulho impermeabilizado dores para a agricultura, escarrificado
água de rosas, água de alfazema, água e cristais botões e alfinetes; falas, arte- papel para encadernar, papel para -es- res, enchoyadeiras, facas para máqui
para barba, loções" e tónicos para os fatos de cerâmica, materiais para cons- crever, papel para imprimir, papel pa- nas agrícolas, ferradeiras, gadanhot
cabeio!, e para a pele, brilhantina, ban- truções; artigos e instalações para es- rafina para embrulhos, papel celofane. garras para arado, grades de disco
dolina, batons, cosméticos, fixadores critórios; anilas e munições, aves e ovos, papel celulose, papel de linho, papel ou dentes, máquinas batedeiras par,
de penteados, petróleos, óleos para os petrechos navais, peças para veículos, absorvente, papel para embrulhar .ta- agricultura, máquinas inseticidas, má
tat3C!OS. creme evanescente, cremes gor.
fios e linhas, tecidos; :andas, obras ar- baco, papelão, rscipientes de papel, ro- quinas vaporizadoras, máquinas do
duromis e pomadas para limpeza da pe- tísticas, artefatos de madeira, artefatos setas de papel, rótulos de papel, rolos mungir, máquinas niveladoras de terra
le e ;'inaquilage" depilàrioS, desodo- de fibras, plásticos, escovas e vassou- de papel transparente sacos de papel máquinas . perfuradoras para a agritul
`ramas, vinagre aromático. p6 de arroz ras, sombrinhas, 'anéis para vedação. serpentinas, tubos, postais de cartão tara, máquinas de plantar, motocfaan
tuas, inquinas regadeiras, máquinas dr
e talco pefuniado ou não. lapis para lonas, revistas, entrega de mercadorias,
e tubetes de papel
roçar, de semear, para sulfatar, dt
pestana e sobrancelhas, preparadoi para cortinas e tapetes, artefatos de couros
Classe 14
toro:Jair, de triturar, de esfarelar terra
embelozar cii:os é . olhos, carmim para ou pele não incluídos .eip outras classes,
o rosto e para os lábios, sabão e creme confecções e calçados, artigos de cama Para distinguir: Vidros comuns, lamina- para irrigaçao, para' matar formigas t
dos ou trabalharos, vidro cristal, vidro outros insetos, para burrifar e pulveri
para barbear, sabão liquido perfumado e mesa, papel e papelão, artefatos de
ou n3o sabonetes. dentifrícios em pé, borracha, móveis, produtos alimentícios, Industrial, objetos de adornos, de vicko, zar desinfetantes, para adubar, pari
pasta mi liquido; sais perfumados para bebidas alcoólicas, refrigerantes sem vidro instilhável e inquebrável, para to- agitar e espalhar palha, para colho
banhos, pentes. vaporizadores de perta. álcool, charutos; flores nrtificais, deter- dos os fins, planos, curvos ou de qual- algodão, para colher cereais, máquina:
me; éscovas para dentes, cabelos, unhas gentes, lubrificantes, artigos para tou- uer formato, branco, transperfeutes, opa amassadoras para fins agrícolas, de
-cosulrid,vpatuxe cortar árvores, para espalhar, para cacador, brinquedos e impressos
' e cilioa, 'rum de louro, saquinho pariu.
para v.draças, placas, blocos de vidro pinar. máquins combinadas para se,
Classe 47
rondo. preparados em • pó, pasta, líquido e tijolos ara o tratamento das unhas. Óleos de qualquer espécie para atarei. simples e coloridos, tubos e globos de mear e cultivar, de desbanar, para en•
da.aolventes e vernizes. removedores da nação, aquecimento e lubrificação. Pe- vidro, espelhoã, hastes, aaretas e cube- afiar máquinas e moinhos para foria:
cuticatar. glicerina perfumada para os tróleo refinado, senil-aefinado e não- tas de vidro, ampolas, tubos, almofari- gens, máquinas toscadoras, ordenado.
cabelos e °reparados para dsecolo. refinado, com ou sem a mistura de tas copos, cadinhos, garrafas, frascos. ires natleanicos, raladores mecânicos, ro.
rir unhas ca tos e • p intas ou sinais adi- óleos minerais., animais ou vegetá, graus, mamadeiras, fôrmas para fornos, los compressores para a agricultura,
. lidais, óleos para a pele
para a_ iluminaçao, aquecimento lubri- assadeiras, compoteiras, saladeira, jardi- saciadeiras, semeadeiras, secadsairas.
- Classe 49
ficaçâo ou combustão., e graxas. .Pro- neira, porta-j&as: cântaros, cálices, pra- semeadores de terra. tosadorea de gra.
ma, tratores aaricolas, válvulas para
dutos
e óleos combustiveis proveni- tos, xicaras, Nelas, bandeijas, pires,
Pl'hUI:IC(205, jogos: passa-tempos em gemáquinas agrícolas
entes
de
petróleo
.
coreiros.
vasos,
serviços
para
refresral arnçaas para tins exalusivamente
' Cesse 10
Classe 31
cos, taças,. vasilhames, mantegueiras,
cle'srio • t : vos: Automóveis, aviões de
Para distinguir; /.1má/gamas, agulhas
Para
distinguir
•
os
seguintes
artig..s.
cápsulas,
pendentes
e
garrafas
térmicas
brinquado.. barcinhos bonecas, bosecos,
para injeção, assentos para enfermos, .
• Classe 16
bar ha '.. bolas para todos os esporte's. Anéis de vedação para junçCes. anéis
obturadores: arruelas, 'bujões. barban- Para distinguir: Materiais para constru- aparelhos de distermla, abaixa-linguas,
carrinhos. caminhões. carrocinhas; cho- tes, barracas de campanha, buchas. beçées e decoraçaes: Argamassas. argila aparelhos de Raio X. aparelros de iacalhos. caneleiras para esporte, domí. ume para vidraceiro, bolas para a ái areia.
azulejos gatentes, balaustres, taco. fra-vermelho,. aparelhos para surdez, .
Mn. Jamas, discos de arremesso, despor- %atlas, bocal do tanaue de oasolina dia- cai p rirnên.,
Wsturie, cera para articulação e lucras.
Termos ns. 664.735 a 664.785, de
.
6-10-64
Angelina GInotti
São Paulo
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a tação, cera colante, - cadeiras para
tt alcali médicas, dentes artificiais, dentaduras, espátulas, gesso, incrustações.
instrumentoscirurgicos, para operações,
. • lanas para ossos, massas plásticas para
•
fins odontologicos, poste moveis e pontes fixas, para fins odontologicos, ponte moveis e pontes fixas, padiolas. preservatórios, pincéus• para gargamas,
s • pés artificiais, sacos para gelo, sondas,
seringas hipodemicas
Classe 45
• Plantas, •sernentes e mudas para agricultura, a horticultura e a floricultura
, e flores naturais
•
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aeritivos.
anis, bitter, brandy, conraque, cervejas
essências para bebidas alcoolicas, gene- bra, fernet, gyn, licores, kumel, nectar,
punch, pipermint, rhum, suco de trutas
"com alcool, vinhos quinados, vitinhos
espumantes, vinhos, vermoutea, vodka,
wrisky .
Casse 29
. Espanadores comuns, lambazes e vassoiras
Classe 15
•
;
'Para • distinguir: Artefatos de louça.
barros terra cota, talhas, ,ssiringas.
bebedonras, jarras. alguidares. vasos.
xícaras. pires, travessas, pratos. gráus,
pilões, filtros, cofres. comedores para
aves, potes. caçarolas pratos para ornamentos, copos, taças, sopeiras. cisldeliões canecas, bules. leiteiras. tijelas. panelas, formas, frigideiras, assadeiras, almofarizes. cadinhis, pias, escarràdeiras,
vasos sanitários, bidets, banheiros e lavatórios, cubas, globos. mantegueiras,
porta jóias, saladeiras, saleiros, !ardi' neiras, serviços de chá, café e para
jantar, centro de' mesas, molheiras. suportes de cerâmica para resistências elétricas destinadas a fogões, fogareiros e
• Classe 18
Para distinguir: Armas e munições de
guerra e caça: alfanges, arpões, balas
baionetas, canhões, carabinas, chumbo
para caça. cartuchos, dinamite, 'espoletas, explosivos, espingardas, buis. fogos
de artifícios metralhadoras, pistolas,
pólvora, punhal, revolver
Classe .1
Absorventes acetona, ácidos, acataias,
agentes químicos para o tratamento e
•• loração de fibras, tecidos. couros e celulose; água raz, álcool, albumina,
Unas alnmen, alvaiade, alvejantes industriais, alumínio em pó amoniaco,
anti-incrustantes, anti-oxidantes, anta
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan.
lu. azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amónia; banhos para
galvanização, benzina, benzol, -betumes,
bicarbonatos de sódio. dç potássio; cai
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores. celulose, chapas fotográficas,
composições extintores de incêndio, cloro, corrosivos, cromatos. corantes, creosotos; descbrantes. desincrustantes, .dissolventes; emulsões fotográficas, ano•' fre, éter, esmaltes estereatos;_fenol,
mesaensibilizados para fotografias, 41, 74U/ores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretoi; galvanizadoyes, gelatina para fotografias e pintura.
giz, glicerina; hidratos, hidroselfitos
impermeabilizastes. ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, marmeio; nitratos, neutralizadores, nitrocehiloce; óxidos, oxiclantes, óleos para
pintura. óleo "de linhaça; produtos qui
micos para impressão, potassa bulaspaPéis emulsionáveis para e fcr
tografia, papéis de turnesol, papéis heliográficos e hellocopistas. palieis/as
sensíveis, papéis para 4otografia e análises (Ir laboratórii. reantentoe, potassa,

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111) pó. metálicos para a composição de

tinta, preparações para fotografias.
produtos para niquelar, pratear e cornar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro, sais, salidlatos, secantes,
adiemos, soda cáustica, soluções quimicas de uso industrial, solventes, sulfatos; tintas em pó, liquidas, sólidas
ou pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações', couros. tecidos, fibras, celulose, barcos e vei• culos, talco industrial. thiner,
Classe 17
Para distinguir: Lápis comuns, lápis de
cós e para cop.ar', as mesmas três qualidades de lápis com a mina móvel;, graStes ou minas Comuns, de côr e para
copiar; giz para desenho e giz 'para
marcar (exceto giz ara bilhar); carvão
para desenhar (exceto o incluivel em
outras classes); porta-giz; lápis de lousa; lapiseiras, cra.ons e craions artísticos; canetas,.. canetas-tinteiro, penas pa,ra canetas-tinteiro e penas comuns para escrever (exceto as de metal precioso); presilhas para canetas-tinteiro; aecadores de penas; caixas para penas;
tinteiros; mata-borrão; borrachas de safar de hada espécie . para tinta e para
lápis . elást.cas • (faixas de borracha em
forma de fita), anéis de borracha (exceto os incluiVeis em outras classes);
protetores de pontas de lápis de tóda
espécie; olusa elástica para calcular
(preta) e para memoranda; abridores
de. cartas; pesos pára papel; raspadores;
estiajoS para desenhos; réguas; esquadros: tábuas ou ranchas ara desenhos;
gramas para papel e tachas; papel carbono; papel estencil; caixas de tinta
para escritórios ou desenho; pires para
t.nta nanquim; tintas ara carimbos, tintas nanquim de qualquer espécie, tintas especiais para canetas-tinteiro e tintas comuns para- escrever (exceto tintas para pinta -a de 'casas. tétos e paredes e erseto tintas de cal)*
Clessa 19
Aves e ovos, írimais vivos, caprinos
Chsse 40.
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, Inclusive móveis ara escritórios: Armarioa
arnufrios para brnheiro e para roupa:
usadas, almort rias. acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas, domiciliares, berços, biombos
cadeiras, caminhos para chá e Café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, 'jardim e praia.
conjuntos de armários e gabinetes para
Copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias: cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
disPensas, divisões, divana, discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas. mesinhas para rádio e televisão, mesinhas . para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos , páltronas.
poltronas-camaa, prateleiras, porta-chapéus. sofás, sofas-camas, travesseiros e
vitrine;
Classe 20
Petrechos navais e 'aeronáuticos, âncoras, bolas, cintas de natação.' fateixas,
paraquedas e salva-vidas
Classe 12
•
Alfinetes, agulhas, argolas, botões, colchetes, dedais, fivelas. fechos corrediços, fivelas, gri rms de . metal para enfeites de Na-ralos e- presilhas
Classe 2
Adubos, ácido: sanitários, água lestafetantes e para fins sanitários, apauha
mbsca e insetos (de goma e ;anel ou
papelão), alcali, bactericidas, baraticidas. carraparicidas, cresol, cresotalina, ereoaoto, desodorantes, derafetan-
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tez, detonadores, exterminadores de cortar capim, frerolhos,- facas, facõeg

pragas e bervas daninhas, esterelliaa:
tes. embrocações para animas, enxertos, farinha de ossos, fertilizantes, fosfatas, formicidas. fungicidas, ttamgantas,' glicose para fins veterinários, guanos, herbicidas, insetifugos, larviaidas,
microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatório . pós
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remédios para
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, sanitrios e veterinários . " sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, animais e .hervas daninNas
:Massa 4
Substâncias e produtos de origem animal. vegetal ou mineral, em bruto, ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto,. bauxita. benjoim, breu, cantora.
caolim. chifres: ceras de plantas; ceras
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
de cavalo, crina em geral, 'cortiça em
bruto, cascas 'vegetais, espato, ervas
medicinais. extratos, oleosos. estopa:
enxofre. feilhas, fibras vegetais, flores
secas, grafites. gomes em bruto, granito
em bruto. kieselghur, liquidas de plantas, lates em bruto ou parcialmente
oleparados. minérios, metálicos, Madeiras an bruto ou parcialmente traba;
Ilaidas em toras, serradas e aplainadas.
manganês. óleos de cascas vegetais,
mica, mármores em bruto, óxido de
gazes solidificadores. gelatina. 'giz, dlrados. plumbagina em bruto: pó de
moldagem para fundições, pedras britaaas. piche em bruto, pedra calcária.
piantas medicinais, pedras em bruto.
4uebracho. ralies vegetais, resinas, resmas naturais, residuos texteis. silício.
seivas. , talco em bruto. ' :cisto, xisto
betuminoso e silicato
Classe, 3
Pa..a distinguir cama marca genérica
produtos iarrnace-aticos
Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas:
Alicates, alavancas, arruelas. , arrebites.
argolas, aldraves, armações de metal
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros. aziarelhos para lavatórios, 'arandelas, arcatas aros, almofadrises ,amolaaore.s,
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baizelas
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal bracadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colheres de pedreiros. cadeados correntes cabides, cha Pes de parafusos. conexões
para anca/lamentos caixas de metal Para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves inglesas, cabeções, canecas,
copos, sachepots centro de mesa cogueteleiras, caixas, para condimento de
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores,. cuscuseiros, cabides de metal,
cabos, caixas de ferro. cgruzetas cur ;as
cantoneiras, chaveiros, • chniVetes., chavenas, cremones, cadinros crivos, shanfradores, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves torquitnétrica, correntes para - chaves, coleretas, chaves -para porcas. distintivos.
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas. esferas, engates,
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos., eixos
expandidos para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras espremedores, espumadeiras, formões, foices, .'erro para

fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, Range/
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, !echos
de metal; ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal;
garfos ganchos para quadros, grampo,/
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machadinhas, molas para portas, martelos'
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
morsas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas

pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
peneiras, pinos, plainas perluradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal,
riziclizios, roscas de aço inoxidável, re-

gistros de aço inoxidável ,registros,
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacará.lhas, torquezes, trilhos tubos subulações, ampões. travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadciras•
tampas parà panelas e caldeirões, terrinas, sachos, trans de casinha. torradeiras, °rides, vasos, vasilhames vergas. mandril de expansão, , freza de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. balmàzes, .cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores 'de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportei',
torniquetss e tubos de expando
Classa 13
Refrescos, solas, sucos de frutas é•- xaropes. água mninrais. artificiais, água
tônica, guaraná, água mineral natural e
suco de caju
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de reteria
plástico e de nyion: Recipientes tabri.
calos de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandeias
bases para teleeones, baldes, bacias bolsas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas.
caixas para acondicionamento de ali-

mentos, caixas de material p/4.stico uata
baterias, coadores, caos, cagecas colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e pura livros

cálices, cestos, castiçais para ve/as,
caixas para guarda de objetos crtu- •
chos. coadores para chã, descanso para
pratos, copos e capinha!' de piás:uso
para sorvetes, caixinhas de pla:tico
para sorvetes; colherinhas, pas.r.has,

-g arfinhos de plástico para sorvetes gorminhas de plástico para sorveras das os
embreagens de material plástico ei .1salagens de material plástico para sorvete& estojos para' objetos. eapuma: de

nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, e szo.adore. de
pratos. funis, formas para doces. tuas
isolantes, filmes. lios de celulose- fechos
para bclsás, facas, guarnições. guarnições para chupetas e mamadeiras guarnições para porta-blocos, quarn ões
Para liquidificaclores e para bateaairss
de frutas e legumes. guarnições a,- ;hateria) plástico para ctensilios , e uc, (tos
g uarnições para bolsas. garfos. galar-as
Para cortinas, jarros, laminados plásticos, lancheiras, inantegueiras. malas,
oritsóis pendedores de- roupas, puxadarea para móveis, pires, pratos, palitai.

Téraa-fadra 16

ulARIO OFICIAL (Seção L:1)
l
Cla
1 .
sse 23
Para distinguir: Cretones em peça, cam.
braia de linho em peça, damasco de alodão em peças, Sazendas de lã, flanelas de lã em peça,, fazendas de sêda
em peça, fazendas de linho em peça,
gorgurão de sécia em peça, jersei de algodão e de seda em peça, linhos, listrados em peças, musselina em‘peça, opa-.
la em peça, organdi, pelúcia„ pescai, ris..
cadinho em peça, raion :em peça, saída
em peça, sêdas, 'setins em peça, tecidos
de . algodão, de ' alpaca, de lã s de pêlo,
de cânhamo,- de ramio, de fibras sintéticas de cânhamo, de linho, de sêda 'em
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Metal Precioso,' taças de ,metais precita, rosto e banho, toalhas, de mesa, toa.
sos, talheres de metais preciosos, turi-j lhas para jantar, toalha nara chá •
bulos de metal, turmalinas lapidadas e 'café, toalhas para banqueens, siguarni•
vasos de metais preciosos
ções para cama e mesa, toalhinhas
),(
(cobre pão) •
• Classe 26
Classe 39
:sai
Para distinguir: Adornos para mobilias,
a saber: guarnições de enfeites de ma- Para distinguir: Artefatos "de borlacha,
dsira, puxadores, prateleirasa adornos borracha, artefatos de borracha d para
para uso caseiro, a saber: pratos de veículos, artefatos de borracha não inparede, vasos; argolas, argolas para cluidos em outas classes: Arruelas, arguardanapos; baldes, bandejas; cabides golas, amortecedores, assentos para cade parede, Cabos, caixas, cestos para deiras, borrachas para aros, batentes de
cofre, buchas de estabilizados, buchas,
pão, Cestas para bijouterias de madeibuchas para lumelo, batente de porta.
ra, cepos de cosinha, colheres do, pau
batente de chassis, 'bicos para marnadel.
colherões, coronhas para espingardas, ras, braçadeiras, bocais, bases para tepeça e casem iras
canecas, cavaletes, cunhas; degraus de lefones, borrachas para carrinhos indusescada, dormentes; escadas, envólucros triais, borracha para amortecedores.
Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, juta, lã. Para garra 4as, espremedores de frutas, bainhas de borracha para rédeas. cochim
nylon, fios plásticos, fios .de seda na- esteirinhas para mesa, espetos; ,formas, de motor, câmaras de ar, chupetas cortural e rayon, para tecelagem, para forauilhas, facas; gamelas, grades; • le- dões massiços de bOrracha, cabos , para
bordar, para costuraatalcotagem e cro- ques (armações), letras; macetes, ma- ferramentas, chuveiros, calços de borchucadores, mastros, monogramas; pali- racha, chapas e centros 'de mesa. , corClasse 35
chê. Fios e linhas de , fficia espécie,
tos, painéis de biombo, pinos, pipas, das de borracha, cápsulas de borracha
Couros e peles preparadas ou não, CP'
aço para pesca
prateleiras, pratos. prendedores de rou- para centro de mesa. calços de borra-.
murças, couros, vaquetas, pelicas e arClasse 21'
as, puxadores; réguas (exceto para as- cha para máquinas, copos de borracha
p
tefatos dos anesmos: Almofadas de cou• ...
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas Para distinguir: Veículos' e suas partes critórios), rodinhas, rolos, rosários; to- para freios, dedeiras. desentupiderss.
chicotes de couro, carneiras, capas para integrantes: Aros para bibicletas. auto- néis. torneiras e tubos para loquetes; discos- de mesa, descanso para pratos.
álbuns e para livros, embalagens, de móveis, ' auto-caminhões, aviões, amor, varas de suspensão de cortinas para ja- encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
couro, estojos guarnições de couro para tecedores; alavancas de câmbio, braços nelas, vasilhas, feitos de madeira, 6S30 esponlas de borracha em quebrajactc
automóveis, guarnições para porta-blo• breques, braços para veiculos, bicicle- ou marfim e não. incluídos em outras para tortieiras, fios de borracha lisos,
•
classes
fôrmas de borracha, guarnições para
•
cos. malas, maletas, porta-notas. porta-, tas, carrinhos- de mão e carretas, cansi
•
móveis, guarnições de borracha para
•
Classe 41
chaves. porta-fiqueis, pastas, pulseiras carros. tratoaes, carros-berços, carros.
de couro, rédeas, elins, sacos para via- tanq ues. carroa-irrigadores, carros, car. Alcachofras. aletria, alho, aspargos automóveis, guarnições 'para veículos.
gem, sacolas, saltos, solas e solados. roças. carocerias, chassis, chapas cir- açúcar, alimentos paar animais, surtida lancheiras para 'escolares, lâminas de
tirantes para arreios e valises .
culares para veiculos, cchos de veiculo: amêndoas. ameixas, amendoim. araruta borracha para degraus, listas. de bOrracarrinhos para máquinas de, escrever arroz. atum, aveia. avelãs, azeite, aze, cha para janelas e para portas, lençóis
Cia s-se 36 . corrediços. para veicidos. direção, desii toaas. banha, bacalhau, batatas, balas de borracha. manoplas. maçanetas, proPara distinguir: Artigos de vestiários gadeiras. estribos, esçajas rolantes, ele, biscoitOs, bombons. bolachas. baunilha tetores para para-lamas, protetores de
para-choques. pedal de acelerador. 'pee roupas feitas em geral: Agasalhos vadores para passageiros e para carga, café em pó e em grão. camarão, canela dal
de partida.. pesas para buSinas,
a , entala. alparcatas, ' anáguas, blusas, engates para, carros. '.eixos de direção. em pau e em • pó. cacau. carnes. ccá
beaas, botinas. blusões, boinas, baba. freios, fronteiras - para ..veiciVos. guidão caramelos, chocolates, confeitos. cravo, aratinhos. pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
dbaros. bonés, capacetes, cartolas, cara, locomotivas, lanchas, motociclos, molas cereais. cominho. creme de leite, cremes
massiças. rodizios. revestimentos 'de
atiças. casaçao, coletes, capas. chalra motocicletas. motocargas. moto turgões. alimenticios croquetes. compotas. caiu
borracha, rodas de borracha para 'Mócachecols. calçados; chapéus. cintos. manivelas, navios, ônibus, para-choques, gica. coalhada, castanha, cebola. condi
cintas. combinações. carpinhos. calças para-lamas, para-brisas; pedais. pátões, alentos para alimentos, colorantes veis, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas do pedal de nrequê, 'sede senhoras e de crianças, calções. cal rodas para bicicletaã. raios para bicicie chouriços. dendê. doces. doces de Ira
embalo e isoladores, suportes. semiças. camisas, camisolas, camisetas. ma, reboques, radiadores' para veículos tas, espinafre. essências alimentares, em
pneumáticos, suportes de câmbio, sanpadas.
ervilhas.
enxovas.
extrato
de
to
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros. rodas para veiculos, selins, tricicles, ti
fonas de partida. saltos, solas e solados
saias, casacos, chinelos, dominós. echar. rahtes para veicul as vagões, velocipe• mate, . farinhas alimentícias, favas, fé de borracha, surdinas de borracha para
atlas flocos, farelo. fermentos. feliác•
pes. fantasias, fardas para militares, co- dez, varetas de controle do afogador e
aplicação aos fios telegráficos e telefólealais. fraldas. galochas. gravatas. gora acelerador. tróleis, troleibus, varaes de figos, 'frios, trutas sêcas naturais e cris.
taiizadas; grlcose. goma de mascar, gor nicos, travadores de porta. ti j elas.
ros jogos de !ingeria, jaquetas, laqaês,
carros, toletes para carros
datas, granulos. grão de bico, gelatina. tubos, tampas de borracha para- contaluvas, ligas, lenços, mantéis, metas
goiabada. geléias, herva doce. herva gotas, tinas de borracha para elaboração
Classe 44
mateis. mantas, mandrião, mantlhas. pade substâncias químicas
letós. palas, penhoat. pulover. pelerinaa. Para distinguir artigos para fumantes: mate. _hortaliças, lagostas. lingtas. leite
Classe 8
condensado.,
leite
em
pó.
legumes
et:
Cigarreiras,
cinzeiros,
cachimbos;
car' peugas, ponches, polainas, pijamas, puPara distinguir: Abajour, acumuladores.
nhos. p erneiras, quimémos. regalos: teiras para turnos, charutos, cigarros. ci- conserva, lentilhas. , linguiça. louro: mas
suspensórios'. saldas da banho, sandálias. garrilhas, filtros para piteiras e para sas alimenticiz,s, mariscos, manteiga acetinõmetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemômetros, aparelhos
• susteres: shorts. sungas, atolas ou slacks. isqueiros, piteiras, tubos de cachimbo, margarina, marmelada, macarrão, mas da
televisão, aparelhos de ai" condiciosa de tomate. mel e melado, mate, mas,
rapé, tabacos
tuler, toucas. turbantes, ternos. unisas para mingaus, molhos, moluscos nado. aparelhos para iluminação, incluformes e vestidos
Classe 13
mostarda,- mortadela, nós moscada, no. sive os considerados acessórios de vaiAdereços de metais, preciosos, semi- zes; óleos comestíveis, ostras. ovas. culos, aparelhos para anúncios mecâClaSse 46
•
preci.aos e duas imitações, adereços de pies. piaos, prlinés, pimenta.. pós para nicos, aparelhos aquecedores e medi_Para distinguir: Amido, anil. azul da
pedras preciosas e suas imitações, adôrpickles. peixes, presuntos, pa. dores, aparelhos cromográficos, aparePrússia. alvaiade de zum*); abrasivos
nos de' metais 'preciosos, -semi-preciosos tés petit-pois. astilhas. pizzas. pudins: lhos de barbear elétricos, aparelhos te• argodão preparado para limpar metais,
e suas imitações, alianças, anéia, arti- greaos, rações balanceadas para ani- çistradores e medidores de distâncias,
_detergentes, espremacetes, extrato de
gos de fantasia de metais preciosos. mais,. requeilões, sal, sapa sardinhas aparelhos para purificar águas, apareanil, fécula para tecidos, fósforos de
balagandans de metais preciosos ou sancluiches, salsichas, salames. sopas eu. lhos de sinais lampejantes, aparelhos
cêra e de madira, g goma para lavansemi-preciosos, bandejas de metais pre. !atadas, sorvetes, sucos de tomates e rfe reguladores de gás, aparelhos de galderia-, limpadores de luvas, tique:os de
ciosos, berlogivis de meta) preciosos frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha. vanoplastia, aparelhos' didáticos, a pare branquear aecidos, líquidos mata-gordubrincos de metal precioso, ou semi- rara tremoços. tortas. • tortas para ali- lhos cinematográficos. aparelhos autoras para roupas e mata óleos para roumáticos para acender e regular gás,
mento de animais e aves, torraes,
precioso, bules de metais preciosos,
pas. oleina. óleos para limpeza de caraaaielho para separar café, aparelhos
carteiras de metais preciosos, colares
, toucinho e vinagre
ros, pós de branquear roupa; salicato
para aquecer edifícios, aparelhos para
Classe 9
de metais preciosos ou semi-preciosos.
de sódio acida cávstica sabão em pó,
contas de metais preciosos, copes de Acordeão, bandolas, banjos, bandolin, experimentar 'dramas, aparelhos para
sabão comum. sabão de esfregar e sametais preciosos, dedais de matai.: pre- baterias, contra-baixos, calcas, clarine- destruir insetos, aparelhos de ótica.
ponáceos, tiiolos de polir e k-ertriz
ciosos, diamantes lapidados. fio de ouro, tes, cordas para instrumentos musicais. aparelhos pulverizadores, aparelhos para
para calçador
fio de prata, fivelas de metais precio- casatnholas, cometas, clarins, cordais; aquecimento de água, aparelhos geraClasse 24
sos, galreteiras e metais preciosos. jóias; estojos para instrumentos musicais, es- dores eletro-quimicos, aparelhos para
Arteiatos ds coados em geral: Coolõea jóias falsas, lantejolas de metais pre- tandarte, fagotes, flautas, maracas, p1- recepção e reprodução de sons e Boni.
fitas, alamares, debruns, cadarços ga. ciosos medalhas de metais preciosos fano, pandeiros, tal'letas, pianos, pratos, dos. aparelhos automáticos elétricos de
lõss. tiras, enfeites.' laços. etiquatas. en. semi-preciosos e suas imitaçass palitos pistão, rabecão, rea cios, surdinas, saxo- paasar, aparelhos para 'espremer frutas
arena:ias, rendas, bicos, bordados. passa de ouro, pedras preciosas para jóia, pe- fones, timbares, sambares, violas, violão s -legumes, aparelhos de alta tenslo,
aparelhos de matação contra acidentas
e violino
.
manaras, alarnares. franjas, . xergas , dras semi-preciosas para jóias. pérolas
Ge operários. aparelhos afiadores
Classe 37
.
palmilhas, nesgas, atacadores, ombrei- e imitações de pérolas, pratos de meras. avios mochilas, máscaras, montas, tais preciosas, serviços de chã e de café Roupas brancas, para cama e mesa: íerramentas, aparelhos • distribuidores de
filtros de café, passamanes, coadores de de metais preciosos, serviços d a icor Acolchoados pa,a camas, colchas, co- sabão e de desinfetantes para instala._
café, borlas, sacos. sacas, • telas para de metal precioso, serviços de refrescos bertores. esfreaaes. fronhas. guardana. ções sanitárias. aparelhos esterilizado.
bordas. rédeas. cobertas para raquetas, de metal precioso, serviços de salada pos, logos bordados. jogos - de toalha', res, aparelhos gazeificadores, aparelhos
coberta' as para cavalos„ bandeiras e de frutas de metal precioso, serviços de 1ençóis, mantas para camas, panos para ocra análises, aparelhos •ozonizadores,
esfregõea
sorvete de metal precioso, sopeiras dr. c osinha e panos de pratos, toailms de aparelhos pasteurizadores, apara:hos te.
•

roa pás de cosinha, pedras paias, artigos, protetoes para documentos. puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-niquels, aorta-notas.
porta-documentos, placas, rebites, rocha nhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tubos, tigela,
tubos para ampolas, tubos ,,ara seria,
gas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha.
ases Para acondicionamento vasos xícaras, colas a frio e colas não Incleidas
em outras classes, para borracha, para
cortames, para marcineiros. para s ipatelros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para aliar
rebolos, adesivos para tazos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos.
anéts, carretéis par tecelagem , c guar-tÉções de material plástico para !trilastria geral de plásticos

•
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.csciadoree a eitabilizadores da pressão
e do fluxo de gases e líquidos, apare• • .0 os para salvamento e para sinaliza
cta, 'aparedios para escampristas. aparelhos para limpar . vidros, anarellsos
para combater formigas e outras pragas," aparelhos automáticos acionados
• peia introdução de moedas, aparelhos
espargidores, aparelhos -e instrementos
de cálculo, aparelhos para observações
sismicas, aparelhos termostatos, afitontimetros, aspiradores de pó. acrômetros, acendedores • elétricos, alto talan.
tes. aplicadores elétricos, antenas, baterias de. acumuladores, baterias. balança' comuns e elétricas, banômenus, binaculos, bitolas. bobinas. bobinas elétaxas (exceto para fins curativos).
botões de campainhas elétricas, bombas
madidoras, bússolas, baterias elétricas.
'bules elétricos, buzinas, buzinas para
bicicletas, caixa- de descarga, câmaras
frigorificas, e fotográficas, chassis de
rádios, chaves elétricas, chaves, camle fones, tostadeiras: telégrafos, tripés
para fotografias, Válvulas para rádios,
válvulas de -descarga. válvulas de te• dução, vactlômetros." válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores
,. Classe 6
•
Para distinguir: alavancas -anéis, autolubrificadores, alavancas paar suspender
veículos. batedeiras, bielas, burrinhos,
blocos de motor, bronzinas blocos, barras, bombas dunidores para cereaisdbea
toneiras, bola de carburador, breques,
bombas hidráulicas, , cruzetas, 'cilindros.
• câmbios, cabeçotes, cariar , de embreagem, carter de motor, comutadores.
cubos de placas de embreagem, culatras de cilindro do motor, caixas de
lubrificação, . coroas, caldeiras, chapa
protetora de embreagem, caldeiras a
vapor para fins agrícolas, coletores de
arranco, carburadores, correntes de diatibulaão. caixas de, câmbio. Caixa de
movimento central, colares de esferas
para direção e movimento 'central, captadores de chamas, saibos motores seletivos para veículos ee tração nas qua,tro rodas", dínamos,_ aiferencial..disposi,tivo de igniçâo elétrica, dragas. desnata. deiras, desintegradeiras, descascadeiras.
descascador, distribuidores de 'gasolina.
espuladeiras, eixos, embreageem engraxadores, engenhos de cana.. espremedores, engrenagens, exaustores para forjas. lavadores, esmeris, espu/as, foles de
forja, fragas, fusos, furadeiras,' forjas.
freios, !Cirnas, freios magnéticos guilhotinas, guindastes, , geradores, gazei. ficadores, guinchos, graxeiras. gatilho
de partida do funcionamento de engrenagens de velocidade do veiculo, Injetores de carburadores, injetores, juntas
universais, laminadores, lubrificadores,
tupiasa tirantes, transportadoras, tuChos
de válvulas, terminal trazeiro do motor
de partida, terminal da âncora do eixo
do bendiz, virabrequins, ventoinhas,
válvulas, ventiladores para automóveis
(do motor) 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 mi
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, denota metálico. cobalto, 'bruto ou ,parcialmente
trabalhado, couraças, estanho buuto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês. ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fôtba. latão
em fõlha, latão em chapas,. latão em
vergalhou, ligas metálicas, limaihas
/13 agnésio, manganês, metais não traba-
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tais em massa, metais estampados,
Térnio n. • 664.97, de 6-10-61
metais parb nolda, niquel, zinco
Empilhadeiras Fluilift Ltda.
Classe 27
São Paulo
Para distinguir artefatos de palha ou
fibra: Artigos de fibra, malas de galhamo, capachos de câm, capachos de
dla BraS11e ,1 ti
ji
fibra, esteiras dê palha, esteiras de
fibra vegetal, esteiras, esteirtnhas de
•
Ctrasse 6
palha pada mesa, lio de pita, toeiras de
fibra, malas de canhamo, abras de pa- Carro transportador e/ou elevador de
cargas
lha, obras de fias, rédeas de corda,
resfriadores de Lb a vegetal para água,
Termo n. 9 664.798, de 6-10-64
utensílios de fura vegetal. xerga de Transbrape — Tinsportadora Bras:leira
dito e ve:ga de esparto
de Petr5leo Ltda.
'

Fe¥eretro

5

earros- ambulantes,
carros-tratores., carros-berços; carros„
tanques. carros-irrigadores, carros-car.
roças, carrocerias, chassis, chapas, cirâ
calares, para velculos, cubos de vai..
cubos, , carrinhos para máquinas ! de eso
crever.' corrediços para veiculos, cubai
de rodas, colmeias para radiadores do
veicUlos. desligadeiras, estribos, esca.
das rolantes, elevadores para passagel.
ros e para carga, engates para .carros,
eixos de direção, freias, fronteiras para
veiculas, guidão, locomotivas, lanchas,'
motocicletas. molas, mototiclos,', , ffilOt0+
.ca:qas,
:aloto fugoes. manivelas; 'navios,
• Temo ri.' 6,51.786. de 6-10-64
São Paulo
ónibus, para-choques, para-lamas, para
Alfredo E ícr da Fonseca
brisas, pedais, pantões. rodas Pare
IJ- Paulo
Si
TRANBRAPE
cicletas, raios para veiculas. raios para
Ind. Brasileira
bicicletas, reboques, radiadores para valia
cuias, rodas para vçlcu/os, selins, tr.i.
Clasie 50
cicies, tarantas - para veiculas, vagões,
O timbre da sociedade a ser aprcado veiocipedes, varetas de controle de afo.'
Classes: 2, 4, 11, 14, 15, 28, 40, 46 e 23 em papéis de correspoildhicia e conta- ¡adiar e acelerador, coleis. troleibus,
bilidade, bem corno nos seus ve`cu Tos ! rara de carros. toletes para dernos
Titulo de esta belecimento
Termo n° 664.799, de 6-10-1964,
Termo n. 9 CA 387.
.
de 6-10-64
Termo n° 664.803, de • 6-10,19u4
Retifica Cruzeiros Ltda.
"Sociedade Bala:ira de Engenharia
Annik Modas Ltda.
.
B ras ena . Luia."
São Paula
Guanabara
Srcé Pau'o
•CRÚZEIR O$- .
,• SOCIEDAT3
nhbes, "caminhonetes,

CASA LIDA

lnd. brasi-leira

BRASILEIRA DE
- RNGENEIRIA

Clame 21.
Peças para ve;culos

Class a s' 33' e 50
Titula
Termo n.° 664.788. de 6-10-64
"Lyon — Insta]-'ices Industriala Ltda."
S' o Paulo

Termo n o 664 .800. de 6-10-1964
marcial - e Construtora Dracema Ltda.
Paula
•

Ind.)4?ntleira

L Y 01;
Ind.. nrauileira

Classe 16
Areia, cal, cimento, madeiras, telhas e
.Classe 16
. tijolos para construções
Materiais para construção e decoraçãa

Nome comercial
Termos- as. 664.791 71. 664.794, de
^ . 6 ! 0 . 64 •
Lineu Zacharias •
. São Paulo
"PARMACIA . SX0 MARTINRO"

Pradd p olis'- Est.S.Paulo
Classe 1
Class: 2
C l asse '3
'nímios

Termo n.' 664.795, de 6-10-64

SUPER,OIL
- . Ind. Brasileira
Classe 47
Coaretusetves e lubrificantes
Termo n.° 664.796. de 6 - 10- 64
Indústria e Catnércio Liteal Ltda.
São Paulo

Termo n° 664.605, de 64.0,1964
Vemag S.A. Veículos e Angulou.
j
. Agrícolas •
•
São Paulo

BELCAR-RIO
indústria Brasileira

Classe 21
Pará distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-Cainihhões, avities, amor.
tecedores, alavancas de câmbio: barcos
CIAFANROT(YVERDE
breques. braços ara veiculds, badaleInd. Brastleira
tas, carrinhos de mão e carretas, canil.
alicientes, carros ambulantes. 'CruninhAes,
carros.' tratores carros-berços, carrosClasse- 50
Para distinguir o timbre do requerente tanques, carros-irrigadores carros cat.
a ser usado ans papéis de carta, papéis resças. • carrocerips. chassis, 'chaas circulares para veicules. cubos .cle d findos
• de oficio, etc
carrinhos para maquinas, de escrever,
Termo no 664.802, de 6-10-1964
corrediços, para veiculas, direção.. desp.
Servir — Serviços Técnicos de
gadeiras. estribos, escadas- rolantes. ele.
Refrigeração e Aparelhos Elétricos
vaddres para passageiros e! pára carga
Domésticos Ltda.
engates para carros. eixos ;de direção,
, Guanabara
4reios, fronteiras siara veiculas. guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos. moias,
motocicletas, motocargas, moto furgões, manivelas, navios. ónibus.. para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais. prisões,
ZINIDOSTRIA BRAM:LEMA •
rodas para bicicletas, raios para bicicle.
tas, reboques, radiadores para veiados,
Classe 8
rodas para veículos, selins. ; tricicies. - tiArtigos da classe
rantes Para veiculas, vagões, velocipe.
des. varetas de controle d6 afogador e
Termo n 9 664.804, de 6-10-1964
Vemag S.A. Veículos e Máquinas acelerador, tróleis.. troleibuà, varaes de
,carros, toletes para icarros
Agrícolas
São Paulo
s
Termo n° 664.806, de 6-10-1964
Vemag S.A, Veículos e Máquinas
_Agrícolas
MAGUET—RIO
São Paulo

indústria Brasileira
, Classe 21

IITEAL
Ind. Brasileira
•

Classe 38
Artigos da classe

SERVIR

Indústria de Lubnf:cantes Snper -Oil
. Ltda.

..aia.3se 5

INDOSTRIA BRASILEIRA

Termo n 9 664 .801, de 6-10-1964
Elias Semeros Comércio
• e Representações
São Paulo

Termo n. 9 6(1.790 de 6-10-64
Zazbarias
São Paulo

Fatal de alumínio, alumínio fundido
lhado. ou parcialmente trabalhados, me
lig as de alumia%
•

ANNI

.
e

BBLKAR—RIO

Indáetrla Ume:11131.ra

Para distinguir: Veiculas e suas partes
moveis, auto-caminhões, aviões, amor
Istegrantes, aros para bicicletas, auto n
Claaae 21 a
tecedores, alavancas de cambio. barcos Para distinguir: Veiculas e suas partes
breques. braços para veiculas. flaticie 'integrantes: Aros para bicicleta,, autotas, carrinhos de mão e carretas, catei móveis, auto-caminhões, aviões amor.
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tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques. braços ara veiculos, bicicletas. carrinhos de mo e carretas, cami.
abonetes, carros ambulantes. caminhões
carros, tratores carros-berços; carrostanques. carros-irrigadorea, carros, carroças, carrocenas, chassis; chaas circulares para veiculos, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de 'escrever,
corrediços, para veiculas, direção, desta
%ladeiras, estribos, escadas rolantes, elevadoiea para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção
locomotiva& lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas. para-grisas, pedais. plantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas. :aboques, radiadores para veiculas,
rodas para veiculas. , selins, tricicles,
tantas para veiculas, vagões, velocipe.
des, varetas de controle do afogador e
acelerador,. tróleis, troicibus, varaes de
carros, toletes para carros

pes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros jogos de angarie, jaquetas, /aguas,
lua as,ligas, lenços, monteis, meias,
inaleis;ma
n
tas, mandrião, manilhas. paletó... palas, penhoar, pulavas, pelerinas;
peugas, ponches, polainas, -pijamas, pu.
nhos, perneiras, quitarmos, regalos.
robe de charlara, roupas). sobretudos.
suspensórios, saalas de banho, sandálias,
sucteres, shorts, sungas. stolas ou s:acks,
talar, toucas, turbantes. ternos, -uniformes e vestidos

Termo n• 664.$07, de 6-10-1964
Vemag S.A. Veículos e Máquinas
Agrícolas
São Paulo'

Classe 41
Para castIaguir: arroz

CAIÇARA—RIO
Indtrj Brasilel ra
Classe 21
Para diatinguir: Bicicletas' e suas partes, a saber: alavancas de freias amortecedores, anteparos, aros, assamos, barras de freio, barras de traça°, braçada:Tas, breques para rodas, canas para
forquilhas, câmbios de velocidade para cubos de roda, cabeça de forquilha,
cubos contrapedaa cubos de rodas, eixos de rodas, eixos de pedal, eixos .de
movimento central, élos de conexão, estitadores de correntes, forquilra.s de direção, freios para rodas, guidões para
direção, hastes para forquilhas, hastes
traseiras para quadros, para-lamas, pa-

das, pedaleirás para pedais, pinhões fixos dentados para cubos, pinhões liVrés
dentados ara .cubos, quadros, rodas, rolamentos, saatilhas de freios, salina.
tamobrea de freio, Válvulas para cama.
Térmo no 664.808, de 6-10-1964
Arroz Brejeiro S.A. — Comércio
e indústria
.
São Paulo
'0 I 11 O
Int-Aletria BrilCileirs
Classe 41 •
Para distinguir: anos.
Mamo
664 . 810, de 6-10-1964
°cações -So-Cler Ltda.
São Paulo

SOm CL £ h)
In chle tr.1 a Brasil eira
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• Termo a° 661.809, de- 6(10-1964
Arroz , Bkjeiro S.A. — Comércio
•
e Indústria
Sso Paulo

O I IS
A
Indtieíri a Brasil eira

Térrnos as. 664.811 a -664.850, de
.6-10-1964
Argoa lnclustrial . S.A.
São Paulo
- •

Classe 3
pas metálicas, plaquê, prata, niquel em
bruto, lâminas, barras e fios, solda ti- 1 Para distinguir: Substâncias químicas,
produtos e preparados para :§esem
tanjo, tungsteno, vareta e zince
Classe 6
usados na medicina ou Da farmácia
Para distinguir:. M.s,quinas e partes de
máquinas para todos Os 'fins industriais:
Máquinas de rosquear i serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para . forem geradores para corrente continua e alternada, plainas, máquinas de furar e can:
irar tornos Mecânicos, prensas mecanicas, máquinas ~assadeiras, misturadomas e distribuidoras de concreto e
barro, máquinas compressoras, maquinas adaptadas ria construção e conservação de estradas. causeraçao, corte de
madeira, movimento de terra, carretas
e outros fins industriais, elevadora; máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras. brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais
-máquinas secadoras, trituradoras, pua
verizadoras fresas, polarizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas . martiletes, ventiladores..
exaustores para forjas bombas centra
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os tias. artesas, caldeiras e turoinas. injetores para cal.
deiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressa°
prensas' hidráulicas, martelos ama/micos
e máquinas amadoras. máquinas operatrizes. rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos: teares. urdideiras.
encanatórias. easpnladeiras, torcedelras,
meadeiras, rolos e roletas, bruatdores
paar cereais. -máquinas para. fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas .de impressão, dimanas e
receptáculos
Classe -7
Máquinas e utensílios para aerem usados exclusivamente • na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadciras, ancinhos mecana:aos e emplilhadores ocmbiaados,
arrancadores inecananos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas

Classe 50
Para . distinguir impressos: Papeis de
carta, papéis de ofieio, cartões clamarciais e de . visitas, impressos, -envelopesde qualquer tipo, recibos, fatu.az, duplicatas, letras de -cambio, checa/as, noa
tas p:omissórias, debêntures, apólices,
ações, folhinhas, passagens aéreas, ferroviárias. rodoviárias, maritim.-s, bem
como bilhetes de sorteio, bilhetes tie
teria, cupons e imprissos em geral
Classe 33
. Insígnia
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, casadas, elt.
tratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
água de rosas. água de alfazema água.
para barba, loções e tónicos Para os
cabelos e para a peie, brilhantusa. batitolina. "batons", cosmét.Cos, lixadOres,
de penteados, petróleos, óleos Iara 04
capelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe.
12 e "maquilaget depilatórios, desodo•
Tantas, vinagre aromático, pó de arroz
e . talco perfumado ou nao. Lava para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cinca e olhos. carol.m para

para barbear. sabão liqu.do patatteado
o rosto-e para os lábios, sabão e creme
ou não, sabonetes, deatifricios em pó,
pasta ou liquido; saís perfumaaos para
banhos. pente& vaporizadores de perfume: escarvas para dentes, cabelos unhas,
e cílios: rum de louro, saquinhc pariu.
usado preparados em pó, pasta. aqui.
do e tijolos para o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, remavalorea da
cuticular: gl ceriaa perfumada para a
os cabelos e preparados para descolo..
rir unhas. cílios e pintas ou sinais arit.
ficiais. óleos para a pele
Classe 20
Ancoras, bolas- cintos zie nata .j.a, para.'
quedas. salva-vidas
Classe 19
para adubar, ceiladeiras, carpideiras,
Classe 21
Aves e ovos em geral» inclusive ria ceifados para arroz, charruas para agri- Para distinguir: Veiculas e SUAS partes
bicho da seda. Animais vivos, bovinos cultura, -cultivadores. • debulhadores integrantes: Aros, ' para bibicletas.
cavalar, czar: nos, ovinos e sumos
destocadorea. desentegradores, esmaga- móveis, auto-caminhões,- aviões. amora
Classe 23
dores para a agricultura. escarrificado- tecedores, alavancas de. câmbio. braços.
Arvores de natal, bibelots, bolas para res, enchovadeiras, facas para máqui- breques, braços para veiculos, biciclea
enfentes de árvores de natal, cartas nas 'agrícolas, ferradeiras, gadanho:. tas, carrinhos de mão e carretas, comi..
geográficas. cartões postais, cartazes, garras para arado, • grades de discos nhonetes„ carros ambulantes, caminhões
displays, desenaos artísticos, desenhos ou dentes, máquinas batedeiras para carros, tratores,' carros-berços, carrosde calComania para tecidos, estátuas, agricultura, máquinas inseticidas, ma- tanques, carros-irrigadores, carros,- carestatuetas, estampas, gravuras, frutas de quinas vaporizadoras, máquinas de roças, carocerias. chassis, -chapas cir.
vidro, figuras de ornatos, festões, foro. mungir, máquinas niveladoras de terra, calares para „veiculas, cabos de veiculo'
arafias, frutas (Ie louças, figuras para ca- máquinas perfuradoras para a agricul- carrinhos para máquinas de escrever
seara Natos de aniversi os' batizados, talai, maquinas de Is' lantat, motociaar- corrediços, para veículos, direção, deslid
casamentos e outras quaisquer comemo- taas, inquinas regadeiras, máquinas de cadeiras, estribo., escadas mirares, ele•
:ações, bravorns,, imagena letreiros ma- Mar , de semear, para sulfatar, de radares para passageiros e para carga,
regiam maquetas, obras artísticas. obras tosquia de triturar, de esfarelar terra, engates para carros, eixos de direção,
de pintura, painéis e cartazes para de- para irrigação, para matar formigas e freios, fronteiras para veículos. guidão
aorações e para exposição, projetos outros insetos,. para burrifar e pulveri- locomotivas, lanchas, motociclo:s, mola'',
mostruários de mercadorias diversas, 'e zar desinfetantes, para adubar para motocicletas, moto-cargas, moto furgões,
para propagandas, suportes artisticos agitar e espalhar palha; para colher manivelas, UtiViai ónibus, para-choques,
para vitrines, estatuetas para adornos algodao, para colher cereais, máquinas para-lamas, para-brisas, pedais. pantõell,
amassadoras para fias agrícolas, de rodas para bicicletas, raios para Maldita
e para fina artísticos e taboletas
cortar árvores, para espalhar, para ca- tas. reboques, radiadores .para veículos,
Classe 5
para se- rodas para veiculas, selins, tricicles, ti»
Para distinauir: Aço em bruto, aço pa- pinar, máquina ra tipos, aço para molas, aço instru- mear e cultivar-de desbanar, para eis- tantas para veiculas vagões...velocipa•
mental e rápido, bronze de manganos, aliar maquinas e moinhos para forra- des. varetas de controle do afogador
bronze, bronze em p, em barra e em gens, máquinas toscadoras, ordenado- acelerador. • tróleis..tro/eibus, varaes de
fia, cabos de aço, chumbo em pães. ro- res mecânicos, raladores mecânicos, rocarros, toletes para carros
los ou chapas, estanho em bruto, ferro los compressores para a - agricultura,
Classe 1
ou cantoneiras, galvanizadas, gaza, fun. sacradeiras, semeadeiras, secadeiras. Para distinguir, tintas. lacas, .vernizes,
dido para cubilhas em bruto, ferro e semeadores de terra, tosadores de gaa- esmaltes, substâncias ,quimicas u.sadall
aço em barra e em chapas, lâminas de ma, • tratores agrícolas, válvulas para em geral nas Indústrias, anilinas„ absor'máquinas agrícolas
metal, ligas de estanho ou chumbo, liventes. alcatrão, água raz, álcool, alisa
• Classe 43 .
gas metálicas tino trabalhadas em linmínio em pó, alvaiade. amila, antidetoa
gotes, metal para chapear, metal para Para distinguir: Refrescos, refrigerara nantes, antiancrustantes e desIncrustana
tipos, pastilhas, peças fundidas, forja- tes, guaraná, gasosm_água tataca, aguas -ias para caldeiras, arsênico, acetonas
das e laminadas de metal parcialmente artificiais, aropes pára refrescos, bexbi- acetato de chumbo, acetato de cobre,
trabalhadas, aças em bruto para chaves, das espumantes sucos e sumos de frutas acetato de amamio, acetato de pot:1551o,
peças 'fundidas de metal em bruto, pe- part. bebidas afio alcoólicas; sifões e acetato de zinco, ácido bórico, ácida

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas
ave) tais. alparcatas. anáguas, idusss
botas, botinas. blusões, boinas, baba
• douras. bonés, ca pacetes, cartolas, cara.
puças. casação. coletes, capas, abai :a
eachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças. -calções. cal
cos. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, achar- ças. forjadas em bruto, placas ou cha-

•

ioda limonada

acético,. ácido axálico, ácido nítrico.
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Sácido fênico, ácido cítrico, ácido &ali- e ardo.; de ótica, instalações elétricas e quimétrica, correntes para chaves, col- cilia°, ácido benzóico, actol, água °alga- artigos eletrônicos ara automóveis e veí- cretes, chaves para porcas, distintivos.
culos em gerai, aparelhos e acessórios de dobradiças, descanço para talheres, pra%siada,- albagina, albuminato dt
argirol, arseniato de ferro, arseniato de rádios, aparelhos e instrumentos didáti- tos e copos, enxadas, esferas, engates,
•
potássio, arseniato de sódio, antimónio cos, artigos. e aparelhos de iluminação, enleitez de metal, estribos,- espátulas
Metálico. amoniaco, líquido, arenal, aria- Instrumentos de precisão, instrumentos e estojos de metal • Para carimbos, ' eixos
• hal e cetalilida, bálsamo de peruas, bi- aarelros cientificos, instrumentos de fí- expandidor para tubos, estruturas metácloreto de. mercúrio, bi-fosfato de cál- sica e medida, aarelhos ara 1190 domés- licas, escarradeiras, espremedores, espu'• aio, bicarbonato de sódio, bobas alba, ticos elétricos ou não, instrumentos e latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha.
troricina, borato de sódio, benzonaftol. aareihos ara fins úteis, aparelhos de re- madeiras, formões, foices, 'erro para
A•
benzoato de mercúrio, bistumose, bicar- frigeração. aparelhos eletromecânicoa, cortar • capina frerolhos, facas, facões
bonato de potássio, breu FF, cola siafechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
não incluídos em ' outras classes
' Neje& composições químicas utilizadas
doces, bolos, empadas e pudins. Cangas
Classe 39
- pelas indústrias, texteis e pelos cortu- Para distinguir: Artefatos de borracha. fivela, furadores, ferramentas ~tantas
mes, corantes minerais para uso na. borracha, artefatos de borracha para ou perturantes para marceneiros, Sachos
Indústria, creosoto para usos nas indúss doidos em ouras classes: Arruelas, ar- de meal, ferraduras, forminhas, fitas
• atlas, • cafelam cal virgem, carbonato de golas. amortecedores, assentos para ca- de aço, ganchos, guarnições de metal,
magnésio, carbonato de sódio, carvão veículos. artefatos de borracha não In- garfos. gancheis para quadros, grampos
„ vegetal em pó, carvão ativo, caseinato deiras, borrachas para aros, batentes de para emendas de correias, grades para
de sódio, carvão animal, cianureto de sofre, buchas de estabilizador, buchas, fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
mercúrio, citrato de cafeina, citrato de buchas para jumelo, batente de porta. gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joeferro, citrato de prata, citrato de rp- batente de chassis, bicos para mamadei- lhos, jarros, limas laminas licoreiros
•
tássio, cloreto de amônio, cloreto de ras, braçadeiras, bocais, bases para te- dinhaa, mo/as para portas, martelos
" cal, cloreto de cálcio, cloreto de mag. lefones. borrachas para carr i nhos indus- marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
•nésica cloreto de sódio, cloreto .de ao- triais, borracha para amortecedores. mossas, machetes, rnantegueiras malhos.
• tássio, colargol. colódio elástico, cremos bainhas de borraclia para rédeas. cochins navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
•
'de tártaro, cuprol. citrato de ferroa ct• de motor. 'câmaras de ar. chupetas cor• Cato de quinino. citrato de ferro verde dõtas massiços de borracha,, cabos para pregos, ponteiros, parafusos porcas
carbonato de amealha, cloreto de sinos, Ferramentas, chuveiros, calços de bor- pratos, porta-gelo, ',useiras, porta-pão.
carbonato de potássio, carbonato de racha, chapas e centros de mesa, cor- porta-jóias, paliteiros,' panelas puxadomanganês, desnatei. desengraxantes para das de borracha, cápsulas de borracha res, placas. pregadores, porta-esponjas
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
niquelação, desoxidantes para metais.
para -centro de mesa. calços 'de 'borra- pires- pinças, panelões, porta-copos e
•
era pó, estearato de alumínio, essências cha
para máquinas. copos de borracha garrafas, passadores de roupa, presi• desincrustantes para máquinas, enrcôtre,
para freios.- dedeiras, desenrupideiras. lhas. re -tetos roldanas, ralos, regadores
de gomenol. essência de eucalipto. amo. discos
de mesa, descanso para pratos. rebites, reduções, recipientes de metal.
• tentes para remoção de tintas assimaeacostos„ êmbolos. esguichos. estrados.
•
das, emulsionante para produtos asna esponjas de borracha em quebrajactc rodízios, roscas de aço inoxidável.' registros de aço inoxidável registros,
ticos. esmaltes. ater, fenosalii; formol,
sate borracha lisos, serras, serrotes, sacies. saleiros, sacarrea
• fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, fos- para torneiras. ha. guarnições para lhas. torquezes, trilhos tubos subulafôrmas
de
borac
fato de potássio, fosfato de sódio, fos- móveis, guarnições de borracha para
ções, ampões, travadeiras telas de
fato de amônias fluidos para freios,
guarnições para velculoS, arame, trincos, taças, travessas, tesouras
glicerina. glicerofosfato de potássio, automóveis.
lancheiras para escolares; laminas de trancas, tramelas, talheres taroadelras
g 1 icero fos fato . de magnésio
borracha para degraus, listas de borra- tampas para panelas e caldeirões, terClasse 2
cha para janelas e para portas, lençóis
' • Acetanilidc, acetato de amônia, ácido ar• de borracha. manoplas. maçanetas.:pro- rinas, sachos. trans de cosinha, torra:
or1nóis, vasos, vasilhames ver_ • cênico, bórico, cristalizado, fênico pa- tetores parapara-lamas. protetores de aleiras,
gas. mandril de expansão, [reza de
ra fins' veterinários, piarias), salicilico pára-choques.' pedal de - acelerador. pe- frezar, guia de [reza de chanfrar
e sulfuroso, adubos, álcalis para- fins dal de partida, paras para businas,
ventosas, maletas, baus para sacos de
sanitários; fins berticulas, alcaçus em pratinhos. pneumáticos. pontas de bor- viagem, para pastas, balmazes, cantos
racha
para
bengalas
e
muletas;
rodas
pó, alúmen calcinado, amansa), azul de
para estojos. colchetes para malas, crametilenopós contra baratas e insetos, massiças, rodizios, revestimentos de voa.' enfeites, fecho para pastas e para
• bromatos, bromato de cânfora e de po- borracha. rodas de borracha para mó- malas, passadores de correias, pontei“,tássio, cânfora em pó. carrapatic1das. veis, sanfonas de vácuo, suportes de ras, prendedores de papel. suportes.
do pedal ,de breque. se.banhos para animais, produtos para des. motor. sapatas
torniquetes e tubos de expansão
sem/saio e isoladores,. suportes, semielas hervas daninhas, ceras para enxer. pneumáticos, suportes de aambio, sanClasse 26'
. - tos. Usamo. para fins veterinários, sa fonas de partida. saltos. solas e solados
Para 'distinguir , artetatos de madeira,
bão desinfetante, desinfetantes, defuma
de borracha. surdinas de borracha para osso ou marfim, não incluídos em outras
dores, inseticidas cm pó, liquido , sólido aplicação aos -fios telegráficos e telefôe em pasta, preparados paia destruir nicos. • cavadores de , porta. Cicias. classes: Argolas, anéis, alguidares, arlarvas . linhaça- em pó, visgos contra tubos, tampas de borracha para conta- mações para balcões e , para vitrines,
de madeira para Caixas, tapo-'
lagartas e moscas, remédios taxava gotas. tinas de borracha para elaboração artefatos
me, bandejas, barris, baldes . batedores
aftosa dos gados, sabão veterinário, sais
de 'substâncias químicas
de carne, 'caixas. caixões, caixotes, capara fins hortiaulaa, sanitários e veteriClasse li
valetes, cunhas, cruzetas, cubas. caçamnários, raiz de tirnbó. adubos naturais. Para distinguir ferragens e 4erramentas ba, colheres, cestos para pães. cepos
arti çiciars para a agricultura, cola em. Alicates, alavancas, arruelas, arrebites. para cosinha. • cabos par ferramentas,
.
argolas, osidraves, armações de metal cantoneiras, engradados, estrados, estepapel para apanhar moscas
abridaires de latas, arame, aparelros de rinhas. estojos, expremedeiras. emlialaClasse 9
Para distinguir: Instrumentos musicais é chá e café, assadeiras, açucareiros, apa- gens de madeira, ecadas, fôrmas. gaiosuas partes integrantes: Acordeão, arcos relhos para lavatórios. , arandelas, ares- las, guarnições para porta-blocos, guarbandoias, bandolins. bombo. !Jona& tas, aros. - almofadrises, amoladtrea, nições para cortians, guarnições de mabacilos.. baterias, contrabaixos. cordas amoladores de ferramentas, alças para deiras para utensilios domésticos, gar, para instrumentos Musicais, macas, cai- ancinhos, brocas, bigornas, baixelas. fos, mais de madeira. palitos pratos,
xa de rufo. clarinetes, cavaquinhos, cas- bandejas, bacias, mombonieres baldes p inas, Pinas, puxadores, prendedo
res de
tanholas, cravilhas 'para instrumentas borboletas, baterias, bases de metal bra- roupas, pedestais, monogramas. palitos.
,cordais. Cornetas. clarins, cordas e eu- çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha pasinhas,- garfinhos e colheres para sorcordoanaentos para instrumentos musi- para facass baterias de cosinha, Colhe- vetes, palitos para dentes, todinhas,
cais, estojos para Instrumentos musicais res de pedreiros, cadeados correntes ca- rolos, rosários, suportes de madeiras.
estardarte, fagote. flautas, gaitas. gui. bides, chaves de parafusos, conexões táboas de passar roupas, tábuas de
torras. gonzos. harpas, hartnônicas. ma- para encanamentos caixas de metal para carne, tonéis, torneiras, tambores, tamacta, mai-amas.- ocarina, órgãos.' piaaci, portares; colunas, canos, chaves de tenpas, vasos
pandeiros, palheta, pianos, pianolas, da, chaves inglesas, cabeções, canecas,
Classe 35
•
pratos. pistão. raecão, realejos. surdinas copos. .cachepots centro de mesa co- Couros e peles preparadas ou não, .casaxofones, timbares. tamborins.- trombo- queteleirasa caixas para condimento de murças, couros, vaquetas, pelicas e arnes, taarafas, tambores, triângulos, troca. alimentos, cadeados, caldeirões, caçaro- tefatos dos mesmos: Almofadas de cou.
bones ' de varas violas, violino e
las, chaleiras, cafeteiras: conchas coa- ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
violoncelo
dores. cuscuseiros. cabides de metal, chicotes de couro, carneiras, capas para
s
Classe '8
cabos caixas de ferro, cgruzetas curvas álbuns e para livros, embalagens de
Artigos e aparelhos elétricos e ektrer- cantoneiras, chaveiros, canivetes, cira. couro. estojos guarnições de couro- para
nicos em geral, aparelhos e artigos para renas. cremones, cadinros crivas. changuarnições para porta-bloInstalações elétricas e hidriulic.aa, coa- frada:sem, essainetes, cabos, chaves cha- autdmóveis,
cos, malas, maletas, porta-notas, portamunss de pois ddaro. apereit!oe ddalea WS seu perees . drecdaree chaves torchaves, porta-níqueis, pastas, pulseiras
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de couro, rédèas, selins, sacos 'para viagem, sacolas; saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 40
!
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, esto- fados ou 'não, Inclusive móveis para
escritórios: armários para banheiros
para roupas usadas, almofadas, acOl-doados para móveis, bancos, balcões,
banquetas, bandejas domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos para
chá e café, conjuntos para dormitórios,
conjuntos para salad e jantar e cala de
balanço, caixa de rádios, colchões, caichões de molas, dis pensas, divisões, dlvisitas, conjuntos para . terraços, jardim
e praia, conjuntos de armários' e gaboinetas para copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de
vans, discotecas de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas, estantes,- 90-arda-roupas, mesas. mesinhas,- mesinhas
para rádio e televisão, mesinhas para
máquinas de escrever, móveis. para fonógrafos, para rádios e para televisão,
molduras para quadros, porta-retratos,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás
.
Classe 32
Almanaques, anuarias, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacsoriais e, estrangeiros, publicações impressas. revista. Propaganda em rádio,
televisão. jornais, programas radioiamis
cos, peças teatrais e c.nematográficas
e revistas impressas .
Classe 30 •
•
Guarda-chuvas, bengalas e suas partes integrantes, a saber: armações de
guarda-chuvas e 'de- guarda-sóis, barbatanas para guarda-chuvas, cabos, capas, castões de madre-pérola para bengalas e guarda-chuvas, castões de osso.
metal comum e tartaruga, garfos para
guarda-chuvas e guarda-sóis. guarnições para bengalas, ponteiras,, ponteira*
para bengalas e guarda-chuvas, sombrinhas, varetas e a virolas de guardachuvas
Classe 29
,•
Escovas comuns não inclui r-1'as. 'em outras
classes, a saber: basculhos, escovas,
para: alcatifas, baixelas, banho, de
esparto para roupa, chaminé, escada,
espingarda, fundição, garrafas, janelas,
limpar frascos, roupas • e to. tos, esfregões, espanadores, vassouras: de ariana
ça, de vidoeiro, esfregar -assoalho, rua,
casa e estrebaria
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados 'de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias ani- •
mais e vegetais: Argolas. açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas.
bases Para tele tasnes, baldes, bacias, bolsas, caixas. carteiras chapas, cabos'
para ferramentas e utensílios,' cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico ,-ara
baterias, coadores, •cooss canecas, colheres. conchas, cestas para pão. cassis
ribas capas para álbuns e, para livros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda • de objetos, crtu•
chos, coadores para chá, descanso aura
pratos, copos e copinhoa de plástoca
para sorvetes, caixinhas de alsSatico
para sorvetes, colherinhas, pasinaas,
garfinhos de plástico para sorvetes. turminhas de plástico para sorvetes. discas
embreagens de 'material plástico emba- •
lagens de-material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites • para automóveis, massas anti-ruidos, ascoadores de
pratos, funis, formas para doces. fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guerras
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biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas 41'9"
café em pó e em grâo, camarão, canela.
em pau e em pó, cacau, carnes, chá
Caliaesaser a s15
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite. cremes Para distinguir: Artefatos de cerâmica,
alimentícios croquetes, compotas, can- porcelana, louça, louça vidrada, a sagim coalhada, castanha, cebola, condiber: Bacias sanitárias, banheiras, bilhas.
mentos para alimentos, colorantes. botijas, bules, candieiros, carapeteiras,
chouriços, dendê, doces, doces do fru- conteiteiras, espremedores de frutas, futas, espinafre, essências alimentares, em. nis, garrafas, globos, isoladores, jarros,
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, favas, fé. lava dedos, rnantegueiras, molheiras,
cuias, flocos, farelo,. fermentos. feijão, pedestais, polvilhadores: parta facas,
figos, frios, frutas skas naturais e cris potes, puxadores, saladeiras, saleiros,
talizadas; gricose, goma de mascar, gor- serviços de chã, terrinas, vasos, apareduras, grânulos, grão de bico, gelatina lhos de jantar, setviços completos para
'goiabada, geléias, herva doce. herva chá, café, xicaras, travessas, caneca'
com e sem assa e tijelas
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
Classe 20
condensado, leite em 'pó, legumes em
Classe 44
conserva, lentilhas, linguiça. louro, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga, Para distinguir: Cigarros, cigarreira&
margarina, marmelada, macarrão, mas, cinzeiros, cachimbos, carteiras para 1w.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas- mo, charutos. cigarrilhas, filtros para
sas para mingaus, molhos, moluscos piteira se para cigarros, fumos em fa
momarda, mortadela, nós moscada, no- Lha ou em corda, isqueiro, piteiras, tua
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
boa de caciaimbo, rapé, tabacos
pães. piaos, prlinés, pimenta, pós para
Classe 45
pudins, pickles, peixes, presuntos, pa- Sementes e mudas para a agricultura,
tês, petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins:
a horticultura e a floricultura
queijos, rações balanceadas para aniClasse .46
not,s, requeijões, sal, sagu, sardinhas. Para distinguir: Amido, anil, azul da
sanduiches, Salsichas, salames, sopas en- Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
latadas, sorvetes, sucos de tomates e da algodão preparado para limpar metais,
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha. detergentes, espremacetes, ,oxtrato
de
ona tremoços, tortas, tortas para alianil, fécula para tecidos, fósforos de
mento de animais e aves, torrões,
cera e de madira, g goma para lavantoucinho e vinagre
deria, limpadores de luvas, liquid,n de
Classe 13
Adereços de metais, preciosos, semi- branquear tecidos, líquidos mata-gordua
preaie.sos e suas imitações, adereços de ras para roupas e mata óleos para rou.
pedras preciosas é suas imitações, adôr- pau, oleina, óleos para limpeza de cara
nos de metais precioios. semi-precioaos ros, pós de branquear roupa, saliento
e suas imitações, alianças,- anéia, arti- , de sódio, soda cáustica sabão em pó,
gos de fantasia de matais preciosos, sabão comum, sabão de esfregar e see
balagandans 'metais preciosos, ou ponaceos, tijolos de polir e verniz
pacraelrelçad7or
l
semi-preciosos, are.dejas de metais pra
Classe
ciosos. berloques de metal preciosos,
oria‘ us de inala', precioso, ou semi- Combustíveis, lubrificantes, substanciai
precioso, bules de metais preciosos, e produtos destinados à iluminação ç
carteiras de metais preciosos, colares ao aquecimento: Palmo) motor, carvao
de metais preciosos ou semi-preciosos, a gás, hidrozarboretos, gás metano, buo
contas de metais preciosoí, copas de tano e propano, gás engarrafado, gila
metais preciosos, dedais de metais pre- liquefeitos, gasolina, graxas, lubrificaria
ciosos, diamantes lapidados, fio de ouro, tes, óleos destinados à iluminação e ao
aquecimento, petróleos e querosene
fio de prata, fivelas de metais pree aClasse 49
sas, galreteiras e metais prdciosos. jóias,
jóias falsas, iantejolas de metais pra-. Para distinguir: Brinquedos, jóges, parai
ciosos medalhas de metais preciosos satempos em geral, artigos para fingi
semi-preciosos e suas inutaçõas palitos exclusivovamente desportivos, autom6a
de ouro,. pedras preciosas pa aa jóia, pe- veis, aviões de brinquedos, bei-tinha;
dras semi-preciosas para, jóias. pérolas bonecas, bonecos baralhos, bolas para
e imitações de pérolas, pratos de me- todos os esportes. carrinhos, caminhões,
tais preciosos, serviços de chá e de café carrocinhas, chocalhos, caneleiras para
de - metais preciosos, serviços de cor esportes, dominós, damas, discos de ar*
de metal precioso, serviços de refrascos remesso despoli-leoa, dardo para 'lançade metal precioso, serviços de salada mentos, esingardas de brinquedos, fia
de frutas de metal precioso, Serviços de guras de aves e animais, joelheiras piso
sorvete de metal precioso. so peiras de ra esportes, Mos de foot-ball. de mata
metal precioso, taças 'de Metais precio- sa, jógos de armar, luvas para esporte,
sos, talheres de metais preciosos. turi- miniaturas de utensilios domésticos na.
depressores. anuscéplos, ,retoscópios, bulas -de metal, turznalinas lapidadas •e
dadeiras ' para. esporte, patins, patinete;
bsgias, adenStornos. abre-boca. abaixavasos de metais preciosos
petecas, pioiSes, revolver de brinquedo&
!Manas, aparadores, Neta-amálgama.
Classe
11
alento, vigas. vigamentos, vitral
'raquetes, redes de metal para pescO,
extratores, escavadores, colheres corClasse .17
tarias, calcadores e alicates, aparelhos Vidro comum, laminado, trabalha& snookers, trens, tênis de mesa, tômboa
Para distinguir máquinas e instalações de raios X e aparelhos de infra verme- em tOdas as formas e preparos, vidra las, tamboretes, tacos, tornozeleiras pa4
para escritórios e desenhos em geral: lho. pé:. e braços artificiais de bora anatai para todos os fins, vidro indus- ra esportes, tacos, bolas e mesas pari
Arquivai para correspondência, almo- racha, meias elásticas, olhos artificiais. trial com telas de metal ou composi. bilhares, vagonetes, varas ara salto%
aparelhos para surdez
fadas para tarimbas e para tintas, abri.
ções especiais: ampolas, aquários, as.
tarraf as e iscas
x res
varas para. pesca,
'Classe 42
brochas, canetas para deselhhos, cortasadeiras, almolarizes, bandejas, cubedores de papel. colchetes, carimbadorea Para distinguir: Aguardentes, - aperiti- tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
cestos para papéis e correspondencia. vos, anis. bitter, brandy, conhaque, cer- de mesa, cápsulas, copos, espelhos, asTermo no 664.853„ de 6-10-1964
classificadores. clips, catadores. canetas vejas fernet, genebra, gin. kumel, lico- earradefras. frascos, formas para doces,
(Prorrogação)
Filia Corporation
compassos, cofres, canetas tinteiros. ca- res nectar, punch, pimpermint, rhum., fôrma para fõrnos, fios de vadro,_ gar
General Aniline
netas esferográficas desenhadores, data. sucos de frutas em álcool, vinhos, verEstados
Unidos
da América
rafas. garrafões, graus, globos, haste.
&ares com minas, descansos para lápis muth, vinhos espumantes. vinhos qui-.
jarros,
jardineiras,
licoreiros,
asamadet
e canetas, esquadros, espátulas. furado.
nados, whisky
:as, mantegueiras, pratos, pires, porta
re& fusins, fichários, fitas para más:MiClasse -41
nas de escrever, fichas para arquivos Alcachofras, aletria. alho, ' aspargos. jóias. paliteiros, potes, pendentes, pe
máq uinas para escrever. calcaiar. e so- açúcar, alimentos paar animais. amido destais, , saladeiras, serv,iços para reClasse 3
mar. fitas gomadas, mâquinas para amêndoas, ameixas, amendoim. araruta frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves.
grampear. goma arábica, goaladorea arroz, atum, aveia. avelãs, azeite, azei sas, vasos, vasilhames, vidro para vi- Compostos, composições e prepaltaõell
grampeadores, grampos-e ganchos para ;o pas, banha,.
batatas, balas, draças, vidro para relógios, vareta; para uso como substitutos ou auraerao
-adia

çeses para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, auarnições
para liquidificadares e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico . para ctensilios e objetos
guarnições para bolsas, garfos, 9a:crias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
orinhis, pendedores de roupas, puxada
res para móveis, pires, pratos, paliteiros, pão de casinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de agua para uso doméstico
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas,
porta documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes saportes para
guardanapos. saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, 'travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos. saquinhos, asilhanus para acondicionai:tient°, vasos, xlcaras. :olas a frio e colas não incicidas
em outras classes, para borracha, para,
cortumes, para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilroi e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis por tecelagem e guar.
rações de material plástico para fadais
iria geral de plásticos
Classe 27
Para distinguir artefatos de palha -ou
fibra:, cestas, cestos, cabos de utensinos. cestos para , costura e para pães.
caixas de acondicionamentos e para enfeites, esteiras. enbornais, estojos, guarnições para utensilios, malas, pecheiras,
redes, rédeas, suportes para filtros, sacolas, sacos.' telas para assento de cadeiras e bolsas •
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas: argila.
areia, azulejos, batentes. balaustres. blocos de 'cimento, blocos para pavimentacaca, calhas. cimento, cal, era. e'apas
, isolantes., caibras. caixilhos. • colenas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas cie descarga pra fixos, edificacões promoldadas. estuque, eintilsao de
base asfaltico. estacai. esquadrias. estruturas metálicas pira construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função, lages. lageotas. material isolantes contra frio e "calor, manilhas, mas:
sas para revestimentos de paredes. madeiras para construções. mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra.
gulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes. liquidas ou sob outras formas
construções, persianas. placas para pa.
vimentaçào. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papei
para forrar casas, massas and-ruídos
para uso nas construções. parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para portas. tijolos. ilibas de concreto, telhas. ta.
cos tubos de ventilaçáo. tanques de ca-

escritórios, gis, godets, - instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis. lapiseirai
molbadores. mata-borrào, máquinas c
apetrechos para apontar lápis, mapa
iscas, metros para escritórios a para
chos de metal, porta-tinteiros, porta
pastas para escritórios, coam tachas de
metal., pastas para escritórios, com telápis, porta-canetas, porta -carimbos
porta-cartas. porta-blocos. penas. prensas. pincéis. prendedores de papéis, per.
cavalos, réguas, stencis, reparadores
para arquivos. sinetes, tintas para escrever. dralinha. tintas para carimbos
tintas para duplicadores. tintar para inspressão. tintas 'para desenhos. aparelhos
para toar cópias. pastéis de tintas para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar, máquinas registradoras
Classe 18
Revolver., espingarda, bacamarte, carabina, pistola, garrucha . mosquetão, fuzil, munições, espadas. espadins, puaba
dinamite, nitroglicerina, trinitrina, pólvora, fogos de artificio
Classe 10
Massas plásticas para fins c;dontológiros e guta percha, pontas de guta•
percha para obturações de canais, cêra
laminaria, cera para. incrustações e articwação, ideal base. ara colante, sandraca, godivas, verniz isolante, gesso.
amalgamas, líquidos e pós para limpeza
e polimento, lixas, - porcelanas, ruge.
Iscas e rodas para desgastes. Algodão idró ilo, crome. seda e crina para
saturas. protetores para seio, tira leite,
preservativos, sacos para gélo, bolsas
para água quente, irrigadores, tubos de
borracha para irrigadores, luvas e de.
deitas de borracha para cirurgia, sondas, drenos seringas para lavagena e
injeções, agulhas para injeções. instrumentos ciiiirgicos para operações, ventutsas. • termômetros, elínicos, guta percha. dentes artificiais, dentaduras, assentos para enfermos. estojos de bolso
para instrumentos cirúrgicos. grampos
para soturas, lençóis de borracha para
hospitais. máscaras para anestesia, padiolas, aparelhos- de pressão arterial,
a parelhos de - diatermia, mesas de ope•
raças,. mesas para curativos, aparelhos
para massagens, esterelizadores, estufas,
aparelhos de raios ultra violeta e cadera para clinica médica, balanças para
clinica infantil, cânulas, conta-gotas,
vidros conta-gotas, duchas vaginais; as:
paruias, agraphos. pincéis para gargania, escalpelos, facas, pinças afiai&
mica, tesouras, costótotmos, serras, serras paar raquototnia. escopros. goivas,
martelos, ganchos para músculos. celalameiras, bisturis, afastadores. curetas.
Paginas, elevadores, trepanas, prateiores. perfuradores, limas para os ossos.
placas para ossos, agrafos para ossos,
eterocópio, cánâmetros. lancetas. estileteu. espêculos. dilatadores histeremaetrtos,

PLASDONE
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Termos na. 664.8.56 e 664.357, de
!ativos do plasma sanguíneo e para
6-10-196-1
uso _corna aumentativos, diluentes, ad- - •
juvantes, cabides protetores ou meios C.oinincos — Comercio e _Indústria
de Tintas Ltda.
de - suspensão aquosa em agentes e
Guanabara
composições terapêuticas na forma de
soluções, pós, tabletes, cápsulas e análogos, para uso tópico, oral, parenteral
ou outro uso interno
Termo n° 664.851, de 6-10-1964
Embalagens e Arte Gráficas Walanstl
–
Sociedade Anónima

Termo no 664.862. de 6-10-1964
Comincos — Comércio e . Indústria
de Tintas Ltda.
Guanabara

C mincor
Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Guanabara

'

nMIL

Citasse 38
Sacos de papel, envelopes e bolsas de
papel, envoltório para embalagens de
papel
Termo no 664.852, de 6-10-1964
Embalagens e Arte Gráficas Walsiasil
Sociedade Anónima
Guanabara

•

....ntlftalagents r
iited

Classe 1
Tintas e vernizes
' Classe 46
3abus em -geral e saponáceos

Termo n° 664 .863, de 6-10-1964
Comincos — Comércio e Indústria
de Tintas Ltda.
Guanabara

Termo n9 664.858, de 6-10-1964
Comincos — Comerciei e Indústria
de Tintas Ltda.
Guanabara

2etu - Stade

mdtistria Brasileira.
Classe I
Soda cáustica

*

*

Classes: 6 e 11
Sinal de propaganda

Termo n9 664.864, de 6-10-1964
Comincos — Comércio e Indaatria
de Tintas Ltda. •
Guanabara

Termos na. 664.869 e 664.870. de
5-10-64
.
Indústria de Fermentas Cortantes Laia.
ta
Rio Grande do Sul
‘0 .13 RASILtifu

BOTELHO
Classe 1
Tintas e vernizes
Termo no • 664.860. de 6-10-1964
Contincos — Comércio e Indústria
"•
de Tintas Ltda.
, Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 15
Instalações sanitárias não incluídas noutras classes, à saber: banheiras, bidets,
latrinas, mictórios, pias e vasos, sanitários
Termo n.° 664.365, de 6-10-64 .
Confecções Aluztex Ltda.
Guanabara

Indagaria- Brasileira
Ciaase 1
Tintas e vernizes
Termo n9 664.861, de 6-10-1964
Comineos — Comércio e Indústria
de Tintas Ltda.
Guanabara

éS.°/'

inddtatrlei Braseetãi
Nossa Comireid

Classe 1
Tintas e vernizes

Termo n' 664.867. de 6-10-64 •
Orlando Nunes Botelho
Rio Granda do Sul

Teimo n9 664.854 de 6-10-1964
(Prorrogação).
General Anilina & 'Film Corporation
Estados Unidos da América .,

#0

Termo n.9 664.868, de 6-10-64
Indústria de Ferramentas Cortantes
Ltda.
Rio Grande do $ul

/FERO

Classe 1
Tintas e vernizes

Nome Comercial

Termo n° 664.855, de 6-10-1964
Comincos — Comèrcio
Indústria
de -Tintas Ltda.
•
Guanabara

legiais, fraldas, galochas, gravatas. gora
r06 , logos de liagerie. jaquetas, !aqui%
luvas, ligas, lançai, • manter., melai
maiôs, mantas, mandrião, mantilisaa, pe.
¡atôo, palas, , penhoar, pulovar, pelariami
peugas, pouches, polainas, pilarnaa, pua
&los, parneiras, guimonoe, reaaloa.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, saiu:lanas
susteres, aborta, &tunas, tolas, ou aladas,
talar toucas, turbantes, ternos, uniformas
e vestido/

Indústria RfRaih-irs

. irlilplatiefil" s. .74.

.
Classe 1
Substancias químicas para uso em fotografia,- papel fotográfico e filme
fotográfico

..etiereiro de 1965

Indústria Brasileira

-Termo n° 664.359, de 6-10-1964
Comincos — Comércio e Indústria
de Tintas Ltda.
.Guanaba ta

Grtlikad

REPROLITH

Classe I
Tintas e vernizes

•

Pateie . 1
•
rtsomi • ameigas

juztex
Indústria Brasiletra
" Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
botada botinas; blusões boinas babadouros, bonés, capacetes., cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales
cinta& combinações, corpinhos calças
cacrecols. calçados, chapéus, cintos.
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
safai casacos, chinelas4 dominós.aechar.
ae, Sentagias, faeciás . para militares ao-

/PERO
Classe 6
Para distinguir e assinalar: Máquinas de
afiadoras para ferramentas de cód.*,
arrietes, máquinas para arqueação de
embalagens, alanentador para carbura- .
dores, • anéis de - pistão, anéis de esferas
para rolamentos, anéis de óleos, autolubrificadores aparelhos para mistura
de combustiveis de motores e explosão.
anéis de segmento, bombas de ar comprimido, bombas lubriçicantes, bielas,
blocos de motores, bombas hairáulicas,
brunidores para motores, bronzinas,
bombas centrifugas, rotativas de deslocamento e a pistão, bombas elétricas,
de água e gasolina para automóvel.,
arocoa de motores, bombas hidráulicas,
bombas centrifugas. rotativas, de deslocamento e a pistácz blocos centrifugadores. inclaztrials para líquidos e Pós, des.
riatadeiras. homogeinisadores, máquinas
bruaidoras caldeiras, compressores, ci.
lindros. cambio& cabeçotes máquinas
adaptadas na construção e conservação
de estradas máquinas de costura, mil,
quinas centrifugas, maquinas para clareas, clarificar, refinar, misturar a purificar liquido( e pós, mquinas compressoras, maquinai classificadoras, máquinas catadoras, máquinas de-centrar; máumas para
para cortar, carburadores, cariar
de embreagem, cariar de motor, cubos
de placas de embreagen, caixas de lugasolina. ispositivos de arranque. mábuffladoras, descascadoras, espuadeiras,
erabreagens, engraxadoras. centriiugos.
máquinas enssacadoras. elevadoras, esmeris. exaustores para forjas. engenhos
de cana, expremedeiras para manteiga, .

RO
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engrenagens, engrenagens para mancais, "de aça, ganchos, duarnições de metal.
engrenagens para cremalheiras. engre- garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
nagens de a comando das vãlvulas, eixos fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
de transmissãO, dlreção, elevadores hidráulicos,- 'engrenagens multiplicadoras, gonzos, grosas, garrafas, ilhoses. joejarros, limas lâminas licoreiros
guindastes, g,uindates para caminhão, lhos,
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machafresas. maiqufnas para furar. geradoras.
dinhas, molas para portas, martelos
guinchos de rosca sem fim, guinchos de marretaa, matrizes, marmitas, maçanetas
quipas desempalhadoras, maquinas de- mossas, machetes, mantegueiras malhos
segurança, guinchos de transporte aéreo, navalhas, nipes. pcas. pás, picaretas
gazeificadores de liquidas, combustíveis, pregos, ponteiros, parafusos porcas
geradores de eletricidade, juntas uniam.- pratos, porta-gelo, poseitas, porta-pão,
sala para condutos 'água de motores e porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoaaquinas, lananaclores a frio e a quen- res, placas, pregadores; porta-esponjas
le 'para aço .e outros metais, lançadeiras, peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
máquinas de lavar roupa e pratos, má- pires pinças, panelões, porta-copos e
quinas batedeiras, mancais para brocas. garrafas, passadores de roupa, presa
motores elétricos, máquinas operatrizes, lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
maquinas misturadoras de barro e de rebites, reduções, recipientes de metal,
concreto, máquinas borracheiras e má- rodízios, roscas de aço inoxidável, requinas téxteis, máquinas faigorificas, gistros de aço inoxidável registros.
moinhos para cereais. mquinas para ma- serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarrólharia, meadeiras, máquinas para mo- lhas, tos/mera, trilhos tubos subulavimento de terra, maquinai de rotular. ções, ampões, travadeiras telas de
martelos a vapor, motores de combustão arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Interna, elétricos e a gás, motores para trancas, tramelas, talheres talhadeiras
bicicletas e motocicletas, multiplicado- tampas para [Janelas e caldeirões, terres, molas para máquinas, molas de rinas, tachas, trans de casinha, torraválvulas, macacos hidráulicos, magna- deiras, orinóis, vasos, vasilhames vertas de ignição, mandris, pedais de ala- gas, mandril de expansão, freza de
vancas de embreagens,. planetárias de !rezar, guia de freza de chanfrar
ventosas, maletas, baus para sacos de
irada e Inundo, pistões de. motores,
nhões, prensas, máquinas pulverizado- viagem, para pastas, balmazes, cantos
ras, plainas de mesa, placas para tor- para estojos, colchetes para malas, cranos, polias. redutores, rolamentos, dela vos, enfeites, fecho para pastas e para
ciosos, segmentes de pistão, serras me- malas, passadores de correias, ponteicânicas serras hidráulicas, serras de fi- ras, prendedores de papel, suportes
ta, máquinas secadoras. máquinas para - torniquetes e tubos de expansão
serra, máquinas salgadeiras para mantel. alarmos ns. 664.371 e 664.872, de
ga, teares. turbinas, torcedeiras, maaul•
6-10-64
nas para tecidos de tapeçarias, máqui- Fábrica Dowal S. A. — Calçados e
nas para indústria de tecidos, tesouras
Artigos para Esporte
lotativas, máquinas ara soldar, tornos
parara
parafusos sem fim e de rodas, pontes
ciando partes de máquinas
Classe 11
Para distinguir ferragens e ferramentas
Alicates. alavancas. arruelas, arrebites
argolas, aldraves, armações de meta,
abridores de latas 'arame, a parelros da
chã e café, assadeiras, açucareiros. apa
relhos para lavatórios, arandelas, ares.
tas, aros, alinofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças ,para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas
bandejasa bacias monibomeres baldes
borboletas. baterias, bases de metal braçadeirass. bules, bisagra buchas, bainha
para Mc-asa baterias de casinha. colheres de pedi eiras. cadeados correntes cabides, ai/aças de parafusos, conexões
para encarrimentos caixas de metal para
porraes. colanas, canos, chaoss de teu.
da. chaves inglesas, cabeatsts, canecas,
copos cacheixas centro de mesa :o
quareiciras. caixas para sondimanto de
Alimentos, , cadeados caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros. caladas de meta:
cabos caixas de ferro. carie:caia curvas
.antoneiras, chaveiros cataver-s • chavenas cremones cadinros crivos. :fiara
fradores, cassinetes cabos, chaves chaves para parcas circulares chaves torquimétrica. correntes para chaves, col.
eretas. chalras para porcas, distintivos
dobradiças. descanço para talheres, pratos e copas. eaxaaas ?aferes. alagares.
enfeires de metal estribos. espátulas
asamos de metal para carimbos, eixos
exaanclirlor para tubos estruturas meta,
licas escarrada:tias. espremedores. espia
madeiras formões. foices 'erro para
cortai zap:m t-erolhos. facas, facões
fechada-as fruteiras funis. fôrmas para
tiMeN bolos anuladas e Pudins flanges
fivela. aviadores ferramentas cortantes
ou is-aia-antes sista marcenei-os aechas
de mita!, ferraduras, arminhas; fitas

PRORROGAÇÃO
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• xalasse 36
Calçado para esporte. aarneisas. meias
camisas, e outras roupas para esporte
Classe 49
Bolas e chuteiras de esporte
Têrmos as. 664.874 a 664,876, de
6-10-64
(Pror:ogaaão)
alitachl Limited
Japão

PRORROGAÇÃO

IT CHI
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Classe 11
Para distingui r ferragens e 4,erramentas
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites
argolas. alcIraves. armações de matai
abridores de latas, arame, aparelros de
chá e café, assadeiras, açucareiros, apa.
relaos para lavatórios. arandelas, rires
tas, aros, admofadrises, amoladores.

_

(Saro !!!‘

amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias,. mombonieres baldes
borboletas; baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de Casinha, colhe
res de pedreiros, cadeados ccrrentea cabides, chaves de 'parafusos, conexões
para encanamentos caixas de,. metal pára
portões,colunas, canos, chaves de fenda, chav' es inglesas, cabeções, canecas.
copos, cachepots centro de mesa coqueteleiras, caixas para condimento da
alimentos, cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores. cuscuseiros, cabides de atacai
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
venas, cremones, cadinros crivos, chan/radares, cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves toa
quimétrica, correntes para chaves, coa
creta& abasias para parcas, distintivos
dobradiças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, anqates.
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal Para carimbas, tixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras. espremedores, espumadeiras, formões. foices. '"erro para
cortar capim, frerolhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, -uradores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, !echos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aça, ganchos, guarnições de metal
garfos, ganchos para quadros, grampos
para emendas de correias, grades para
pratos, porta-gelo, poseiras. porta-pão,
Marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
navalhas. nipes. pcas, pás, picaretas
dinhas, molas para portas, martelos
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machamorsas, machetes, mantegueiras malhos
pregos, ponteiros., parafusos porcas
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses, joefogões s geladeiras, grelhas, galheteiros
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadoras, porta-esponjas
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presilhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal.
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes. sifões, saleiros. sacam:ilhas, torquezes, trilhos tubos subu/aOes, ampões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, sachos, trans de casinha, torradeiras, minais, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza de
frezar, guia de frau de chanfrar
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas, balmazes. cantos
para estojos, colchetes para malas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de . correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes.
torniquetes e tubos de expansão
Classe 11
Para distinguir ferragens e aerramentas:
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites.
argolas, aldraves, arm.açbes de meta)
abridores de latas, arame, aparelros de
chã e café, assadeiras, açucareiros, aparelhos para lavatórios, arandelas, arestas, aros, almofadrises, amoladores.
amoladores de ferramentas, alças para
ancinhos, brocas. bigornas. baixelas.
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal .Ia.
çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de casinha. colheres de pedreiros. cadeados correntes cabides, chaves de parafusos» conexões
para encanamentos' caixas de metal para
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portões, colunas, canos, chaves de feta
da, chaves inglesas, cabeções, canecaa
copos, cachepots centro de mesa col
queteleiras, caixas para condimento, de
alimentos. cadeados, caldeirões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras conchas coadores, cuscuseiros, cabides de meta),
cabos, caixas de ferro, cgruzetaa curvas
cantoneiras, chaveiros, canivetes, cha.
venas, cremones, cadinros crivos, chata.
fradoresa cassinetes, cabos, chaves chaves para porcas circulares chaves tora
quimétrica. correntes para chaves, cols
creta% chaves para porcas. distintivos,
dobracaças, descanço para talheres, pratos e copos, enxadas, esferas, engates,
enfeites de matai, estribos, espátulas.
estojos de meta) pari. carimbos, eixos
expandidor para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras. espremedores, asma,
madeiras, formões, foices, aerro para
cortar capim, baralhos, facas, facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flangea
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, çecholi
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
de aço, ganchos, guarnições de metal,
garfos, ganchos- para quadros, grampos'
Para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiraa, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses,
lhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras. macha.
diabas, molas para portas, martelos
a arretas, matrizes, marmitas, maçanetas
mossas, machetes, mantegueiras malhos
nava'has. nipes. picas, pás,' piaaretas
pregos, ponteiros, parafusos porcas
p ratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros. panelas puxadores, placas, pregadores. porta-esponjas,
penciras pinos, plainas perfurai:jeiras
pires pinças, panelões. porta-copos e
garrafas. passadores de roupa, 'presilhas, rasteias, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal.
rodizios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sifsses, saleiros. sacara:ilhas, torquezes, trilhos tubos =bulações, ampões. travadeiras telas .de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
trancas, ti-ameias, talheres talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, terrinas, tachas, trans de casinha, torradeiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas. mandril de expansão, freza de
frezar, guia de freza de chanfrar,
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. balmazes. cantos
para estofos, colchetes para malas, cravos, enfeites fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteia
rias; prendedores de papel, suportes,
torniquetes e tubos de expansão
Classe 6
Alavancas, maquinas amassadeiras, maguisas para abrir chavetas, máquinas
para arqueação de embalagem, bombas
hidráulicas, aombas elétricas' para pneumáticos, blocos, cruzetas, cilindras, cala
rexas. maquinas adaptadas na caastruçáo de estradas e conservação, para
cortar, dlnanaoa, máquinas distribuidoras de concreto e de barro, máquinas
encanadoras bobinas, esmeris, exaustores para forjas, expremedeiras para
manteiga, amadores a frio e a quente
para aço e outros metais, máquina para
lavar pratos macacos, mancais, nintores elétricos, moishos de cerca s,
cates, máquinas para malharia, máquinas operatrizes, prensas, maquinas pulverizadoras, plainas de' mesas, máquinas secadoras, máquinas salgadeiras,
máquinas para tecidos de 'tapeçarias,
máquinas para indústria de tecidos, tesouras, rotativas, máquinas trituradoras, turbinas, maquinas urdideiras •
ventiladoras
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Termo n.° 661.873. de 6-10-64
Prei-S-Werk Schwabacher Spiimereina4e1-4s Stahlspitzenaverls Ff. Reingruber
K. G.
" Alemanha

Punções de precisão e cavilhas de precisão do ejetor
Termo n.9 664.878, de 6-10-64
Hasenclever S. A. — Ferragens e
Máquinas
Guanabara

T OU R
Classe 11 •
Ferragens; ferramentas de Leda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
Metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de lat5s,
arame liso ou farpado, assadeiras, açuçareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides,
'chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda,'chave inglesa,
cabeções, canecas, copos, • cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas,
.para acondicionamento • de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, condores; distintivos. dabradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, espumadeixas; formões, foices, ferro para cortsr
capim, ferrolhos, facas, facões, fecha4uras, ferro comum a carvão, fruteiras,
funis,- fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas, garfos, ganchos para qudros,
gonzos para carruagens: insígnias; limas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para ports,
molas para venezianas, martelos, mar
setas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; ouseiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros,
panelas roldanas, ralos para pias, rabilas. regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes. sachos secarrolhas; ternuras, talheres, talhadeiras, torquezes,
senazes, travadeiras, telas de arame, toraeiras, trincos, tubos para encanamento.
trilhos para portas de correr, taças,
travessas turlbulos: vasos, vasilhames,
verrumas
Termo n.° 664.879, de 6-10-64
Hasenclever S. A, — Ferragens e
*
Macau a as
Guanabara

bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
ba/ss; cadinhos, cadeados, castiçais, colheaes para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de * metal para portões, canos de
metal, chaves' de fenda, chaves inglesa,
cabeções, canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, condores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões, esferas,
engates, esguichos, enfeites para arreios,
estribos, esferas para arreios, eapamadelias; formões, laicas, ferro para cortar
capim, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, frute:ras.
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
grelhas; garfos, ganchos para qudros,
geamos para carruagens; insígnias; limas, laminas, licoreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para porta
molas . para venezianas, martelos, marretas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões,- porta-galo; poseiras, porta-pão, portasjolas, paliteiros,
Panelas roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, secarrolhas; tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes,
tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamento.
trilhos p ara portas de correr, taças
travessas • taribulos: vasos; vasilhames
verrumas

-

Termo n.° 664.883, de 6-10-64
Ciba Société 'Anonyme
Suiça

CIssss I
Goracess
Termo n.° 66-1 .851 de 6-10-64
Kali-Charme a vais ngesellscha ft
•

PERGÃSOL

KIMPLEX,Plástipos'

Têrmo n.° 664.884, de 6-10-64
Tora — Empreendimentos Ltda.
São Paulo

Termo n.° 664.888, de 6-10 69
Laboratório Especatanna S. A.
São Paulo -

e Embalagèns SlA.,

Classe 1
Corantes, tintas, lacas e vernizes, com
exceção expressa de produtos usados
na fotog-afia

GLOBUS-63

PRORROGAÇÃO

IND. BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, anuários, almanaques, livros, álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, tem
trais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
Termo n.° 654.885, de 6-10-64 .
Francisco de Paula Fischer Ferraz
São Paa'ca

A PALAVRA 1
L
iND. BRASILEIRA

1

Classe 18
Para distinguir: Perfumes, essências. ex.
tratos, água de colônia. água de toucador, água de beleza., água de quina,
água de -osas. água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e Para a pele. brilhantina, bandolina, "batons - cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza- da
pele e - maquillage - depilatórios. deso-Jusantes. vinagre aromático, pó de arroz
r talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
'embelezar cílios e olhos, cambiai para
a rosto e para os lábios. sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes. dentifrícios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
Lanhos, pentes. vaporizadores -de perfume. escóvas para dentes, cabelos, unhas,
e cilios; dum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, liquida e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticula; glicerina perfumada para osi
cabelos e preparados para descolorir
unhas. cillos e pintas ou sinais artifi.
dads, óleos para a pele

raassa
Um cata aaa• s'-a tarmacêutico

Termo a.° 664 532, de 6-10 64
Farbenfabriken Ba ver Aktiengesellschaft
República Fadara Alemã * •

AX
-LAMPEÃO FREE
Classe 2
-Classe 11
Preparados utilizadas na medicina vete
ferragens, ferramentas de tôda espécie, rin,arta. inclusive recataraas para canabater parasitas
•
tutelaria em geral e outros artigos de
neta!, a saber: Alicates alavancas, armações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açuP
* REÇO DO NÚMERO
meeiros; brocas, bigornas, baixelas.

Termo n.° 664.836. de 6-10-64
Supermond Importemo e Exportação
Ltda
São Pauio

F FISCHER
IND. BRASILEIRA
—Classe 8
Para distinmar

DE HOJE: CR$ 10,00

Nome camerciai

p.

n•nn••n••••nnnn••••=~

Termo n.° 664.5Sel de 6-10-64
Catiadian Hoechst (1964) Limitecl
inaiá

OFIL

Termo n.° -664.887, de 6-10-61
Kimplex -•• Plásticos e Embalagens
S. A.
Guanabara

HEMOP1LOL
laboratório Especares
Si. Paulo

Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n.° 664.839 de 6-10-64
Crelen — Indústrias de Calça-dos Ltda. •
Rio de 'janeiro

CREL
.

Indústria Brasileira,

Classe 35
Couros e peles preparadas ou cão, ca-

murças, cousa vaquetas, pelica; e artefatos dos mesmos: Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couto para
automóveis, guarnições para porta-blocos, inalas, maletas, porta-notas, portachaves, porta fiqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viagem sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Tértnos ris. 664.59a a 664 .R92 cio
6-10-54
Carlo Erba S. p,
!t,":!H

E.RiiÁ

Substasacias e prepara•Ao_s químicas usadas naa indústrias, na 9otogratist e nas
análises químicas. Sabstancias 'e preparações químicas anticorrasivas 'e anil- oxida ates
Classe 50
Artigos nao incluídos em qil. lisquer das
classes arae-lores
Classe 10
Agulhas hipodérmicas, agra fes, bisturbs,
brocas para dentistas, canulas, colheres
para. dentistas, dilatadores cirúrg:cos,
equipos dentárias, estiletes, espéculos,
esterilizaelores, estirpa-nervos, setojas
para instrumentos citúrg'cos, forcepa,
ferros para operações, formões para
dentistas, fogões para desinfecção, furacraneos, goivas para cirurgia, irrigai°
res cirúrgicos, :nhaladores, insufladores,
mesas operatórias obturadores cirargi•
cos, oxgenadores, padiolas, pipos, p.n.
ras, sondas, torniquetes, tentacanuloa
uretroscópios. visionienetros, válvulas
vaginais e válvulas cirrgicas

