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SECÂO III

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 24 de maio de 1963
Decisões do Ministro
Republicado por ter saído com
incorreOes
José Luiz Pinto e Adriano Luiz
Pinto - reccrrendo do despacho que
deferiu o pedido de registro da marca - Garrafinha - termo: 378.954
- de Amélia Mariano Garcia.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho: Deixo de conhecer do recurso, nos têrmos do art. 197, do
Código da Propriedade Industrial,
aduzido, ainda, que no mérito, não
mereceria provimento o recurso já
que não corre, no caso, colidência capaz de induzir o consumidor em
Arra. - Rio 9 do maio de 1963: Ass. Antonio Belbino - Ministro da
Indústria e Comércio.
Alexandre Colin - no pedido de
prorrogação, por equidade, da patente de número 2.767 - modêlo de
utilidade para uma nova seringa hipodérmica - O Sr. Ministro castrou
o -eguinto despacho: De acendo. Em
29 de abril de 1963. Ass. Antonio
Balbino - Ministro da Indóstria e
Comércio.
O despacho acima mencionado do
Sr. Ministro: concedo a prorrogação
da patente em causa.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
Rio, 24 de maio de 1963
Notificação:
Uma vez decarrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, cie 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum intaresado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim do efetuarem o pagamento da tesa final concernente a
expedição dos re pectivos certificados
dentro do prrazo do sessenta dias. na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade IndArtal.

REV2STA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 356.873 - Nobis -,classe 24
-. Casimira Nobis S. A.
N.° 356.882 - Massa - classe 8
- Metalúrgica Mar S. A.
NP 357.102 - Prolisin --- classe
3 - Drogaria Franco Inglesa Sociedade Anônima - Como marca genérica.
N.° 377.882 - Morais Pinto classe 50 - Morais Pinto Publicidade Ltda.
N.° 396,376 - Milhomens
classe 6m - Comercial o Importadora Milhomens Ltda. - Excluindo-se
elctrodos o cabos de aço.
N.° 400.165 - Vavéca - classe
23 - Vavéca Construções Com. e
Ind. Ltda. - Com exclu-ão de tricolina.

N.° 400.326 - Alto do Pary classe 39 - Alto cio Pary Importadora do Auto Peças Ltda. - Excluindo-se estrados.
NP 400.346 - Mercaraclio classe 8 - Mercantil Rádio Peças
S. A. - Excluindo-se aparelhos para'espremcr frutas e legumes.
N.° 400.585 - Lumina - classe
50 - Publicidade Lumina Ltda. escapulares com escapularios o excluindo-se as expressões "em geral"
e "clichê",
N.° 405.602 - Wwick - classe
48 - Avon Products Inc.
N.° 4011.979 - Abrasmen - classe 4 - Dabrasmen Engenharia.e Comércio Ltda. - Excluindo-se cimen-

to.

N." 402.571 - Monophoto classe 8 - Monotype Corporation
Lianited.
N.° 403.963 - Urfamina - classe 3 - Zambon Laboratórios Farmacêuticos S, A.
N.° 403.967 - Urfadina - classe 3 - Zambom Laboratórios Farmacêuticos S. A.
N.° 405.227 - Orfila - classe 41
Sociedad Anonima Bodegas y
Vincdos, José Orfila Ltda. - Como
marca genérica.
N.° 405.558 - Sovrana - classe
MARCAS DEFERIDAS
9 - Indústria de Pianos SchwartzN. 351.084 - Phylatex - clas- mann S. A. - Excluindo-se "estos : 8 - Veb uchungmurchinen- jos para instrumentos musicais" e
considerando-se "c astonh alas" por
werk karl-Marxstadt.
N." 354.949 -- Oiram - classe: "castanholas".
41 - °iram S. A. Comercial AgríN.° 405,476 - Artelar - classe
cola e Industrial.
13 - "Artelar" Presentes Úteis Ltda.
N." 356.404 - Guache - asseei - Com exclusão de "metais precio4i - Alexandre R. Paceola.
sos" e suas imitações" e "metais".
s

e
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N.o 405.578 - Guidotti - classe 3 - Laboratório Guidotti do Brasil Ltda. - Como marca genérica.
NP 405.580 - Almanaque do Biotonico --- classe 32 - Dirceu de Castro Fontoura.
N.° 405.599 - Chloratoa - classe
8 - Chlorator G. M. B. H. Considerando-se os artigos reivindicados como aparelhos.
NP 405.601
Dosator - classe
8 - Chlorator - G. M. X3. H. Considerando-se os artigos reivindicados "como aparelhos.
N.° 405.883 - Millicorten
se 3 - Produtos Químicos Ciba S.
A.
N.° 405.949 - Metalfino - classe 12 - 'Meta 1f !no Ltda. Indústria
da Artefatos de Metais.
N° 405.951 - Elegância Brasileira
- Classe 32 - Jean SaNn Farah.,
N' 405.955 - Cargueira - Classe
50 - Gráfica Cargueira Limitada.
N° 405.956 - Mcimbaça - Classe
41 - piro Lerario.
N' 4u.).9o0
IvIalcoto - Classe 10
Sociedade Comercial Makoto Limitada.
N. 405.968 - 5.200 - Auto Peças 5.200 Limitada.
N° 405.970 - Bretagne - Classe
50 - Garage Brctagne Limitada.
N° 405.981 Colornyl - Classe
24 - Colornyl Soc:eciade Anônima
TeCidos e Artefatos de Nyloa-.-N' 405.988 - Orgarnobi1 - Classe 33 e 50 - Orgamobil Organizaf.ão
Brasileira de Passagens e Turismo *Limitada .._ Incluindo-se a clasSe 50 nos
tèrrnos do artigo- 114 do Código.
1\19 405.989 - Csordas - Classe
36 - Calçados (..Csordas» Indústria e
Comércio Limitada,
In19 405.992 - Kiletra - Classe 8
- Indústrias de Letreiros Kiletra Limitada.
N° 406.019 --- I lornimUva Asahi -Classe 4 - The Nippon Champhor
Co. Limitada - Excluindo-se óleo
canforado.
N' 406.044 - Pro-cor - Classe. 3
Laboratório Zambeletti Sociedade
Anônima,
N' 406.068 - 20-20 - Classe 3
- Quim'ca Industrial e Elimenticia
Soabra Limitada.
406.070 - Polyana - Class,. 37
- Manufatura e Comércio de Roupas
Infanto Juvenis Polyana Limitada.
N' 406.088 - Puzzo.- Classe 10
- Sociedade Industrial Bezerra Limitada.
4

s

N9

N° 406.100 - Imbiri - Classe 16
- Investimentos Industriais Imbiri
mitada.
INSIGNIA CIVIL DEFERIDA
406.031 - A. C. A. T. Classe 33 - Associação Carioca doa
Advogados Trabalhistas - Artigo 114.
406.032 - A. T. E. Advocacia Trabalhista Especializada - Classe
33 - Carlos Emmanuel Cury Netto
- Artigo 114.
INSIGNIA COMERCIAL
DEFERIDA
NQ

N9

N° 332.511 - Seda - Classes 33
- 16 - Seda Soc. de Engenharia
DeUrações e Arquitetura Lim.tada Artigo 114.
N' 400.603 - I. E. B. B. Classe 8 - Indústria Elétrica Brown
'Boveri Sociedade Anônima - Artigo
114 - Do Códico excluindo-se fitas
Isolantes.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
346.484 - Companhia Agricola
Fibrasil - Companhia Agr.cola Mbrasil - Artigo 109 número 2.
N 405. 87 - Colornyl Sociedade
Anônima Tecidos e Artefatos de Nylon
- Colornyl Sociedade Anônima Tecidos e Artefatos de Nylon
Artigo
109 número 2,
•
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
N9

v

0

358.814 - Agnus - Classe 33
- Merantil e Transporte Agnus Limitada - Artigo 117 número 1.
N° 405.501 - Auto Mecânica Una
- Classe 33 - Oswaldo Ferrari Na classe 13 - Nos tèrmos do artigo
117 número 1 do Cocigio.
N9 405.971 - Confidente - Classe
33 - Benjamin Roberto Baptista Ferraz _ Artigo 117 número 1.
.
N° 406.083 - Edificio Federal Cla:aes 33 - Companhia Federal de
Imóveis e Construções - Artigo 117
número 4.
N° 406.406 - Organização Maquip
- Classes 8 - 17 - 33 - 38 40 - Organização Maquip Máquinas
Equipamentos para Escritórios Limita.
da - Art g.) 117 número 1.
N° 406.326 - Ana - Depósito
das Meias - Classe 36 - A. Farinha
- Artigo 117 número 1.
N9

FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA
1\19 400.001 - Melhor- Detalhe
por Detalhe - Classes 36 - 23 Menezes Costa Indústria e Comércio
de Roupas Sociedade Anónima ligo 121 InCluindo-se a classe 23,j
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~da semeados agi IS de
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fevereiro de cada asso e ás
'rnais, diária:noite. até
914111TOIR • ~AI.
•
iniciadas, IM32 qualquer êpi oa,
X5 horas, enodo aos sábados,
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Á
fim de possibilitar a rema
'abec-to
De
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°Hare
emaPe
ao
ansveço
os
Fihootiooiéria
11,30 horas.
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Ice á matéria retribuída, nes
sua
aplicação, laiit~S
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•.S• d• gemb~15.111 de Ibletp~~ de 111•41~1~~
crite, á Seção de Redação,
Ft~amedás Prosprk~ tr~al de 144~4á.4e
emitidos a fanar do
¡podai,
a ai 17,30 ~s, no máximo
ais ~Ma e 110~41.~
reflOareiP0 tLô Deporta:unto
edé 72 horas após a saída dos
lergeseft ase etkotágmie Departammta do taaposaa. Nadam'
Ide Imprimia Naelenal.
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•
••n••••n
- Os suplementos ás edi- Os originais deverão
ASSINATURAS
ç4es dos degdos ofioietis só se
dactilografados e antenticados,
fornecerão aos ~imantes gsse
Ftmotoisrlaseã
rosealvadas, ' por quem de di- ItemairoksE PonicutAus '
as solicitarem no alo da muireito, rasuras e emendas.
Capitas e laierices
Capihsd e Interior:
- Excetuadas as paro e Semeou.
• , Cr$ 600#00 Semestre • . . C4 CAN - O funcionário ~ice feinterior, que serão sempre
C4 1~0 Ano
Ano
£4 ke.oe deral, para fazer jus ao desanuais, as assinaturas poderconto indicado, deverá provar
Exterior:
Eaterieff
se-ão tomar, 8111 qualquer époida condição no ato da
•
ca, por seis meses eu um ane. Ano
C4 1.300,0q-•Cr$ inouo naktra.
- As assinalaras vencidas
O caslo de cada ..emplar
poderão ser suspensa: sem -pio-te ouperier do enderèço vão continuidade MO recebimento akueado dos Órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na' venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos aso:fanfes de registro, o Mês e o ano em tes providenciar a reepectiva do de Cr$ 840, se do mesmo
renovação oom anieeedáncia ano; e de C4 1,00, por aSNP
a verificação do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de ~ha% da h-kin (30) dias. decorrida.
tlade de suas assinaturas, na

" e Pábíicas
- As RepartiçOe
treioordo remeter o expediente

EXIGÊNCIAS
N° 381.710 - Cromeação Supergal
Limitada - Cumpra a exigência.
N 0 396.649 - Laboratório de Protese Vitacromo Limitada - Cumpra a
exigência - Prossiga-se com os novos
exemplares de folhas 12-14.
N° 415.009 - Bauer Schaurte Cumpra a exigência.
DIVERSOS

EXPEDIENTE

tendo valido nenhum interessado, li..
caianotificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este
Departamento a fina de eteutarem o
pagamento da taxa final concerente a
a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias
-- na forma do parágrafo único "tlo
art. 134 do Código da Proriedade Ist..
dustrial.
se

N. 395.297 - São Jorge Co..
marcial e Importadora São Jorge Li..
mitada, classe 8.
N. 395.623
Pacol
Pacol
e Comércio Ltda., classe 17.
N. 395.648 - Gepe - Ind. Mecânica Gepe Ltda., classe 11.
N. 395.714 -- Panquanica
Panquímica S.A., classe • 1.
N. 395.834 Anuário do Estado
do Rio de Janeiro - Dulcinéia Alencar Braga Melo Benilia Estavas da
Silva, classe 32.
N. 396.250 - Tricoircana Rosmann Produtos de Beleza Ltda., classe 4$
N. 396.647 - Trasomar
Fab. de
Rádios Transomar Ltda., classe 8.
N. 396.671 -- Amarante
Pastificio Amarante Ltda., Classe 41.
. N. 396.685 - Styrocell - Sheli
Brazil United, classe 1 com exclusão
expressa de resmas sintéticas.
N. 397.379
Novamoda
Editora Abril Ltda.. classe 32.

\ MARCAS DEFERIDAS
N° 357.306 - Ledoa Administração
N. 346.165 - Rosa - Moinho
/de Bens Publicidade Limitada - ProsSanta Rosa Ltda., classe 41.
•
siga-se com as indicações da seção.
N. 358.214
Pahnira - Pedro
1\1° 379.792 - Soc. Técnica de En- Pompom. çlasse 42.
genharia .e Mecânica Stens Limitada N. 361.584 -- Santa Rita - Irmãos
Prossiga-se com os novos exemplares Ferreira
Dias Ltda., classe 25, sem
de fõlhas 11-13.
direito ao uso exclusivo em reproduNs. 379.794 - 379.795 -.a 379.796 ções
de Santa Rita.
379.797 - Soa. Técnica de Engenharia e Mecânica Stern Limitada N. 361.585 - Santa Rita - Irmãos
Prossiga-se com os novos exemplares. Ferreira Dias Ltda., classe 46.
N9 296.379 - Recordati Laborató- • N. 363.314 - Discos 3-D - Inrio Farmaco:ogico S. P. A. - Pros- dústrras Reunidas lalax Wolfson 30.
N. 397.406 - Votoraticn S . A . Indedada Anónima, classe 8.
siga-se como marca genérica.
N° 396.640 - Farmácia tio Carmo N. 378.113 -• Banzai-ia -- A Leo- dústrias Votorantim, classe 16. N. 397.447
Brasil Internacional
Limitada - Prossiga-se com os novos neza de Conservas S.A., classe 41.
Aryetna Victoria Esorcio Alexanexemplares.
N.
385.982
Butakid
Antargaz
N° 422.983 -- Jamartin Comércio S.A. de Diataibution de Gaz Liquides drino, classe 32.
N. 397.451 - Votei! - Indústria
Indústria e Importação Limitada - de Petrole, classe
6 Comércio Metalúrgica Atlas S.A..
Prossiga-se e excluindo-se alcool re• • N. 394.812
Grâfica classe 47.
fratãrio (d. 1) e cimento refratara° e Editora Edigraf Edigraf
Ltda., classe 32.
N. 397.469 -- O. F. - Osv.'aldo
(16).
N. 394,888 - Esterisina
Altana Filizola, classe 8.
1\1° 441.360 - Ildeu Van Der Moas Paes
Leme, dasse 3.
N. 397.484
- Prossiga-se considerando-se expresVebel - Indústrias
N.
394.973
A chama da -vida Zillo Ltda., classe 48.
abo ca-tplicação, por eartigosa.
N. 297.503 - Alar Sereia - Ins-- J. C. da Silva arditn, classe 3.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N. 495.059
L.P.L. - Labora- taladora de Alarmes Alar Sereia , Li_
DE INTERFERÊNCIA
tório Pernambucano Ltda.. classe 3. mitada, classe 8.
N. 397.521 - NaPesca Fer. N. 395,100
Minorgan
Aubos
Dia 22 de maio de 1963
Minorgan Ltda., classe 2.
nando Heraclio da Silva e Augusto
Benedito Galvâo Bueno Trigueirinho.
N. 395.135 - Santa Lourdes
Notificação:
classe 41.
Sallim Alie Ered 8 Cia., classe 42.
Uma vez decorrido o pano de re.
N. 398.959 - Primavera - Alberto
N. 395.242 Emblemática - Costa dos Santos - Cervejaria,
1- curso previsto pelo art. 14 da Lei nóclasse 42.
-coe:o 4.048, de 29 de dezembro de 6 Cia. Ltda.., classe 48, condsideranN. 398.963 - Metapau Quimbrasil
do
se
como
distintivo
asais
dez
dias'
para
eventuais
a
forma
do
oidl,
19'61 e
Quirnbrasil Química Industrial Bra*Ao elsê.
)untaci,ls 'At recursos,' a -do mesmo
•
*leira S.A., classe J.
1-

•

-

N. t8.964
Moskieida
brasil - Quimbrasil Quimica Industrial Brasileira S.A., classe 2.
N. 405.510 - Drogaria Bevilacqua
Ltda., classe 3 N. 398.965 - Matarrato Quimbrasd
- Quimbrasil Industrial Brasileira Sociedade Anônima, classe 2.

N. 40'1.866 - Fina - Purfina So-•
ciedade Anônima. classe 1.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
DEFERIDO
N. 367.973 - Cia. Cerve j aria Cearense - Cia. ,, Cervejaria Cearense,
classe 42, art. 121.
N. 398.876 - Qboa Gerenicida Alvejante de dupla concentração - Quimica Industrial Medicinal:s S.A., cias-

se 246.

INSIGNIA DEFERIDA
N. 395.058 - L. P. L. Laboratório Pernambucano I.tda . , classe 3, art. 114.
FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA
N. 398.840 -- Brancura Rinso R. S. Hudson Lins q ed, classe 46

art. 121.
\.
N: 397.444 - A Esplosão da semana - José Cavalcane de Arail¡o,
classes 8 - 10 - 15 - 16 - 28 e 40,

art. 121.
N. 376.274 - O paneiro nos trans.-.0
portes para Bras il ia - Emp. de Trans
portes Macaense 'Ltda., dasa. 33. artigo 121.
NOME COMERCIAL DF,FERIDO

-•

N. 343.982 a- S. P. Í..
Serviços de Planclamenoto 1.;:núenheires e

Economistas Associados - i P.L. :Serv:ços de In .ariefaMento Engenheiros

e Economistas .Associadns.
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N.° 395.063 - Indústrias Falilas-. 439.933. 439.934 e 439.912 tação Rodoviária São aulo Ltda.
N. 348.063 - Multibras S.A. là- Tecidos Renato Souza Ltda.
' ústria de Aarelhoos Domésticos . --- da S. A.:- Aguarde-se.
- Cumpra as exigências.
ultibras S.A. Indústria de -Aparelhos • NP 395.258 - Porto Seguro Cia. Cumpra as exigências.
, NP 44.007 --Santa Monica do
Aguarde-se. • N.o 439.935 - Adauto Araujo Campo o Nautica - Cumpra a exiDomésticos, art. 109.
de eguros Gerais
* N. 352 .043 - Química Norin a- CoN.° 395.634 --a- Ind. de Tecidos Santos - Cumpra a exigência.
gência..
mercial S.A. - Química Norma Co- e Malhas Parislã Ltda. - Aguar- • N.° 439.939 -a- Santa Monica do
N. o 410.008 - Confetil Comismercial S.A., art. 109. .
Campo e Nautica - Cumpra a exi- saria Nacional de Fertilizantes Lide-se.
NP 397.413 - Oficina MeditaiN.o 395.611 - Modas Princeza gência. - Prossiga-se nas &tapes mitada - Cumpra a exigência.
ca General Polidoro Ltda. - Ofi- de Mooca Ltda. - Aguarde-se.
ns. 41, 42 e 43.
N.° 440.009 - Confeti! Gomiscina Mecánica General Polidor°
Instituto lainhei- sacia Nacional de Fertilizantes La.
NP 395.958 - Antônio de Sou- . N.° 439.913
Ltda. - Art. 109,
za Ferreira - Aguarde-se.
. roa Produtos Terapêuticos, S. A. ninada - Cumpra a exigência;
N.o 397.439 - Fábrica de CiN.° 395.959 - Padaria e Con- - Cumpra a exigência.
N.° 410.010 - Rádio - Serra Segarros Pachola Ltda. - Fábrica feitaria Irapuru Ltda. - Aguata
N.o 439.944 - Gráfica Ubatan eiedado Anônima Industrial o Codo Cigarros. Pachola Ltda. - Ar- de-se.
-Ltda. - Cumpra a exigência - mercial --cumpra a -exigência.
tigo 109.
N. o 395.986 - Ind. de Calcario Prossiga-se excluindo-se rnaaa bor- • NP .440.012 - João Oliveira.
N.o 397.441 . -- Fábrica de Agu- -da Cal-Ltda. - Aguarde-se.
- rão classe 17.
-Manoel' Soares da Silva Filno o
lhas Reine S. A. - Fábrica de
N 0 439.947 - Zelar do Brasil Alator Bunno -Dias - Cumpra a.
N.o 396.077 - Usinaaaletalagica
Agulhas Reine S. •A. - Art. 109. Joinville S. A. - Aguarde-se. - e Máquinas Agrícolas Limitada - exigência.
N.o 398.395 - Funtimod S. A.
Frigorífico fla- Cumpra a exigência.
N. 0 396.195
NP 440.021 - Caia do Saúde
Máquinas e, Materiais Gráficos - ma Ltda. - Aguardease.
N. o 439.918'- Santa Monica de
Funtimod S. A. - Máquinas e
NP 396.538 - Coo perativa Cen- Campo e Náutica - Cumpra a ed. N. S: de Fátima S. A. - Cumpra
Materiais Gráficos - Art. 109.
tral de Laticínios do Estado de São gência - Prossiga-se nas classes a exigência.
N.o 410.030 - So,cieneil - SoTitulo de estabelecimento de- Paulo - Aguarde-se.
ns. 41. 42 e 43.
dedada Civil de Engenharia Civil
N.°
396.65:1
S.
A.
de
Vinhos
feridos:
NO 439.949 - Santa. Monica ,de
e Bebidas Caldas - Aguarde-se. Campo e Náutica Cumpra a exi- Ltda. , - Cumpra a exigência.
N.o 202.681 - Fábrica da Sabão
N.° 410.033 - Agi•iteo Ltda. -.
N.° 396.665 - Pastificio .Ama- gência - Prossiga-se nas classes Cumpra a exigência.
São José - J. V. Barros - Glasrante Ltda. - Aguarde-se. a. •
.ns. 41, 42 o 43.ao. 46 - Art. -117. •
.
N.° 440.036
Vittorio Orlandi
Agnes Schloetzer
NP 439.951 -• nubla° de Oli- - numpra a exigência.
N.o 396.679
N. o 394.897 - Soe. de São Viveira S. A. Indústria de Papel e
cento do Paulo - Soe. de São Vi- - Aguarde-se.
N.o 440.039 Pnblicidada Seulconto do Paulo - Classe 33 - Ar, N.° 397.355 - International _ala- ' Papelão - Cumpra a exigência - wartz Ltda. - Cumpra a exigênnagement Assoe-lates Ima .- Aguar- Prossiga-sa excluindo-se mata h,or- cia - Prossiga-se excluindo-se das
ligo 117.
riloarlasse 17.
N.o 396.246 - Casa Palma - de-se.
reivindiençaias publicidade atravea
N.o 439.954 - Madeiras Mil Li- de.
N.o 397.104 - Imobiliária P0Francisco Eduardo. Rouco Fernanmitada - Cumpra 'a exigência.
daz - Classes 11, 14. 41, 48 o 43 rum S. A. -' Aguarde-se. a
N.o 140.040 - G. M. A. RepreNP 439.901 -cirúrgica PiraN.o 397:452- Indústria o Co.- Art. 117.
1
mércio Metalúrgica Atlas S. A. - tininga Ltda.
Cumpra a 'exis sentações e Comissões Ltda. Cumnra a exigência.
Marcas indeferidas:
gência ..
...Aguarde-se.
N. o 1140.041 - Farmácia Leda
N.o 375.5,56 - Valox Villas
NP 439.962 - incl, de Pecas e Lida
N.o 397.458 - Tubos - de Alumí- Cum pra a exigência.
Boas Estabelecimentos Gráficos S. nio Bandeirante Ltda. - Aguar- Acessórios Tpa Ltda.. - Cumpra a
N.o
440.019
- Etablissementa
exi
gência.
A. -- Classe 50.
de-se... •
-.Cumpra a exigência
NP 375.782 - Salto Belo - Ceaao 397.471 - Vulcan Artefatos ( N•o 439.969 Bortol at Souza Trabnr
N o 440.052 - companhia fim.'
realista Santo Antônio Ltda. - do Borracha S. A. ‘.7- Aguarde-se. - Cumpra a exi gancia - Prossisilaira de Discos --aCurnpra a exiclasse
1
a-se
substituindo-se
Classe hl.
3
g
S. A. Martinelli
•NP 397.482
gência. • •
N.° 395.103 - Rei da Voz - Financiamentos
•
,
e Investimentos --a pela 47.
N.° 4-10.056 - Comaraio e inBei da Voz Aparelhos Metro Sonó- Aguarde-se.
439.971
Sob.
Merind
do
N.o
dústria 'Natio. lincha S. A. -7.
ros S. A. - Classe 32.
Mercantil
Ltda.
Quisto Paladini Brasil ind. 0
Clin-mra a exi g ência. •
N.o 397.193
N.? 395.653 - Capri - Caprl - Aguarde-se.
Cumpra . a exienciaaN.o 440.057 - Gravacõaa
Ind. cie Malhas Ltda. - Classe 36.
N.° - 4,39.972.\-- Pageantry Feti- /IA Tida, - Cumpra a exiganeia.
N.o 397.991 - Comercial e ImP.
,N. 0 395.641 - Siavas - Comer- vais Ida. - Cumpra a exigência.
Lidas - Aguarde-se.
N.° 440.001 - Financiara. de
cial e Inip: Siavas Ltda. - Classe Curtiss
Metalbras Ind.
Bar e Café Ma- Perfumeria S. A. - Cumpra a
N.0 ,439.973
398.095
N.o
n.° 6.
e Comércio S. A. - Aguarde-se. deira Ltda. - Cumpra a exigência exia•anria.
N.° 295.925- Sag No - Sag No
Izahias naW N.° 439.979 - Jacobo Sasson N° 398.307
NP 440.066 Canuana Agro
Apresente clichê.
Comércio de Molas Ltda. - Classe Aguarde-se.
Pecuária
S. A..- Cumpra a exin o 11.
N.
o
439.980
Rubens Alario - gência.
N.o 398.6G6 - Euclydes Modolo Apresente clichê.
' •
NP 397.466 - O Estado da GuaN. o 440.076 - 'Belieny at Cia.
Aguarde-se.
N. o '439.981 - António " Dias
nabara Sergio Nunes de Maga- - NP
398.879 - Maguesita S. A. Soares
Ltda. - Cumpra a exiglancia.
lhães Junior - Classe 32.
Cumpra a• exigência.
N.o 397.470 - Vulcaspurna.- - Aguarde-se.
N.o 439.982 - .Darie Ferraz de • N.° -140.077 - Café Josanta LiFornecedora de Oliveira
398.930
N.o
Sobrinho - Cumpra a mitada - Cumpra a exigência.
Vulean Artefatos de Borracha S. Ferragens Tader Ltda. - AguarN.° 440.078 - Farmácia Pedens
A. - Classe 28. • a
exigência.
de-se.
neiras Ltda. - Cumpra a exigênN.o 397.473 - Vulcaspuma
NP 439.983 - José Alves de No- cia.
Vulean Artefatos do Borracha S. EXPEDIENTE DA SECRO DE ronha - Cumpra a caia-anela
EXAME FORMAL, DraMARCAS
A. - (!asse
N.° 439.984 - Estação Rodoviá- N.° 440.079 - Extra-Lanche Ltda.
a exigência.
N. o 397.490 - Agros - J. Zaa
ria São Paulo Ltda. - Cumpra a - Cumpra
N.o 440.080 - Regional AbasteDe 24 de maio de 1903
pata Garcia - Classe 7.exigência. •
N.o - 439.991" - Equipamentos cimento e Comércio Ltda. - CUM*
, N.° 397.518 - Cara Bom Dia
•
Exigências:
- irmãos Britto - Class. e 41.
para Pintura Hallander Ltda. - Pra .a exigência.
•
N.° 440.083 - .Findústria de
A B C Films Corpo - Opoente Cumnra a exigência.
Exigências:
N.o 439.992 - Motel-Tur.:aloteis Papel Lida. - Cumpra a exigan-a
junto ao Tarmo 439.970 - CumN.o 390.845 - Laborarres Lae Turismo do Brasil Ltda. - Cum- eia.
a exigência.
roche- Navarron - Satisfaça exi- praNP
pra a exigência,
'• .•
N.o 440.081 - Marmindústria
439.970
Soc.
Merind
,do
gència.
N.o 439.994 - Motel-Tur aloteis Ltda. Soe. para Ind. kas Com, de
Ind. & Mercantil Ltda. ,
Brasil
N.o 307.528 - Cia. da Grandes
e Turismo do Brasil Ltda. - Cum- Marmores
a exigência.
Apresente clichê.
Hotéis Varam - Satisfaça exi- Cumnra
440 , 0,86
- casa Bancária,
439.925 - Maria G. Andra- pra a exigancia.
N.o
gência.
de - Cumnra a exigência,N.o 439.993 - Confortil Cernis- Financial e imobiliária S. Á.
Diversos:
Ns. 439.926 e 439.927 - Vetor sarja Nacional de Fertilizantes Li- Apresente clichê.
icidad a P Prnmoe5 r., Industria' ai-atada
Cumpra a exigência.
Publ
Diversos:
N.o 394.188 - Batista do Almei:
S.
A.
a- Cumpra as exigências.
• NP 439.995 - Eine Botei Ltda.
.ia - Aguarde - 5.4c..
N.o
439.957'- Persianas Brasil
'N. o 394.242 - Distribuidora de
N.9 439.928 - Tuoidos „Renato - Cumpra a exigência.
- Prossiga-se excluindo sci
No 139.999 - Lubrifioantes Ltda.
Ilebidas M. M. Ltda. - Aguar- Souza Ltda. - Cumpra a exigênp ersianas de madeira ou metália
Waldemar
Ltda.
Cumpra
a
exide-se.
cia.
cas classe 10.
Naa_391.828 - Cia. Aga PauN.o 439.930 - José • Di. Masa - gência.
o
N.
440,000 - Lubrificantes gan-Ia l'ill3:9M19
lista' de Caís Acumulado - Aguar- Cum p ra a exigência.,
do pPrr:snslie
f..
Ltda. - Cumpra a axi- ga-se ex kr5a8p eLEtalirlaP: .
de-se. • N. o' 439.931 a-- Santa Monica de Waldemar
cluindo-se p ainéis de n'roa
N.o 395 n ' - Banaficia.dora Ex- Cam p o e Natilica - Cumpra a exi- géncia.
p ag anda - Classe 50.
Ns. 440.002, 447.791, 440.003,
Maior do, Tocaios Ltda. - Aguar- Onda - Prossi g a - se também nas
- NP 439.959 - Fmp
440.001,4,0.005 e 1 -40.00.0
Es- ganda Ernbrape Ltda.
e
de-se.
P
classes 41, 12 o 43.
progiski
f
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ga-se substituindo-se a olasse 32

pela 33.

•

N.° 311.063 - Marca
Goinabra de J. Morais & Cia.
N.o 322.095 - Marca - Edeea
de Couros Mo Ltda.
N.o 336.504 - Marca noz de
de José de Aquino Affon.so.
N.°349.673 - Titulo de Estabelecimento - Armazem do ROffl
de Amuem do Rosa Comércio e
Indústria Ltda.
,N.0 358.926 - Marca- - Control
de Control S. A. Indústria e Comedia de Aparelhos Eletrônicos.
N.o 360.493 - Marca - (omendador de Cia. de Cigarros Sinimbu
N.0 379.002 - Marca - Lithepone Premiu de Manufactures de
Produits Claimiques eiu Nord Etablissemnts Kuhlmann.
Arquivamento de processos de
marcas:
N.o 394026 - Bernardo landa.
N.o_ 398.211 - Calçados J. M.
Ltda.
NP 398.244 - Banco do Povo
S. A.
N.o 308.261 - Imp. Exp. e Dietribuicão de Filmes Cinematográficos São Francisco Ltda.
leo 398.281Comercial
polis S. A.
N.0 398.291
Jorge A Cosi'-

N.° 439.917 - José Comlni Prossiga-se considerando-se galochas-o que. está grafado oomo faoc
N. 0 439.986 - Fiação e Tecelagem Campo Belo S. A. - Prossigass-.e- excluindo-se da reivindicacão
as expressões do tâila a esnécie.
N. o 439.998,.- MiSvels de Aço
Fiel S. A. - Prossiga-se excluindo-se alavancas de câmbio classe G e considerando-se veículos os
carrinhos em gera!,
N o 440.011 -,Incani Indústria
de Plásticos Ltda. - Prossiga-se
excluindo-se dedais classe 12.
NP 440.032 - João Amaral Gomos - Prossiga-se na classe 6.
N 440.953 - Comp a nhia Brasileira do fiscos - Prossiga-se
pedido sómento para discos e fitas
ms err~^"s gravados e aparelhes
fonóKraficos. •
N. o 4l0.057_- Madeiras Esperança Liem. - Prosiga-se excluindo-se móveis.
NP 410.069 - Marques & Filho
Ltda. - Prossiga-se tamb(Sm na
classe 1 em face do genero
rade.
N o "410.073 - Zach ar lãs Rafael
Maraséhin - Prossi g a-se. sem exclusividade de virgem .
N.o 293.323 - Auto Mecânica
men te
N o 440:075 Tsnard Itezerra Venta Ltda.
V Carvalho - ProsSien-se sem
N. o 398.473 - Comercial de Beex. phis ; vidarle de nernsmbuesna laidas Super Sol Ltda.
°

I.somannente.

N.0 ,4/0.082 - Findostrla de
Penei Ltda. - Prossi ga-so excluindo - so os guardananos.

E-KPFDIENTE 'DO qrnIIVIÇO
' "
•
• • BECEP'"E-- EXPEPTÇÃO

'."AÇÃO

Rio, 22 c:e rn.3.'..3 de 196-3

-

Ezigencias

N. o 434.427 - Modas Roxamort
N. 434 441
Tadao Hassebe.1
N 0 434•447 - Jesus Laguna
Martin.
N . 0 434.443 - Calçados (Botta
•
•Ltda.
N.o 447.175 - Companhia Construtora de Gás Própria.
NO 473 936- Sermet Serviços
Metalúrgicos Ltda.
N. 0 492.223 - São Pauis+ right
S.A. Serviçàs de eletricidade.
N. 0 492 924 - São Paulo Light
E A. Serviços de RietriCidade.
NÁ° 515.947 - Constri l Ltda. .

dato Otio

-

Iáii441aCiag
Duni° Itabaly, -es

t'? .1 -
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COLECÃO DAS LEIS
1963
Leis de Janeiro niarço
DivedgaçSio a' 8e9

TeRMO N.o 112.353

Pireo: Cr$ 400,00

De 6 de agósto de 1959
Requerente: Çiba Sodeté Anonyme,

N. 0 559 409 -- Companhia Expresso Federal.
N. o 560 099
Indústria Parmereutica B J. Santos Ltla.
- Arquivem se os processos.
De 24 de maio de 1963

• VOLUME I/
ATOS DO PODER EXECUTIVC
Decretos de Janeiro a mano
Divulgaçâo "e• 890

• Notificação:
Silo convidados os requerentes

5

11199910 11.0 MOR,
De 93 de julho de lin
Dap ai baniez
eteopUta

restauração da patente
-- Cumpra a eilfoNseist.
N. o 100.2% - Ji0e4 rEam Darnett - Curai" a esti0Wa.
Arquivainent0 de Papeeelee
patentes:
Ponteia ens
ão de
N.o 89.806 - poryal 111oepeee
--ef-obte
agielr
tdeos (pstvilègdo
nbeiro e Vidor Bala.
X.° tto.soe - alo Demz Co. remela .
Ios. - Ál'quiveen4e os psousse. 1.° ~passo para a obiençãç 411
ésterea dll-tio-losfônicos eaíneteltri
saldo
pelo feto de se ~irem
. Privilégio de Invenção
teres C-alquilloOs do ácido dl44oefôrtiou com
~mo br. 0 144.010
. tris total de I p~.
De 18 de Ittàtso de 109
• TababIO X. 0 ULMO
Depositante: Whe Chemstrad
Corporation, em Veoatur, Alabama
De 20 de julho de 1111
- Estados Unidos U. América
Norte.
Requerente: Flávio de Aseeperat
Pontos característicos de: Aper- Oardoeo - Betado da Guanabartt
feiçoamento em processo de taUca aparelho para sg,.
bricação de tereftalato de bis (3- Titulo: Um
111droxietila) - Privilégio de Irt- produzir era painels lumin
Imagens fixas ou animadas ,yenção.
1.0 Aperfeiçoamento em proces- vilégio de Invenção.
so de produção de tereftalato de 1. 0 Um aparelho para reprodu
bis (B-hidroxietila), fazendo rea- zir em painéis luminosos 1magexJ
gir o óxido de etileno com o ácido fixas ou animadas, caracterizo.
tereftálico em euer.,ensão aquosa, por um ou mais discbs sulidárl
na presença de um catalizador al- a um eixo comum e algo distk
calino que forma com èle um te- ciados, tendo de cada lado do dítireitalato seenvel em água. carac- eo um braço selecionador de ima.
terizado pela reação de óxido de gens. Um total de 4, pontoe.
N0.401.874 - Espendor Filmes etiletio com ácido tereftilleo. nuS. A. - Arquivem-se os processos ma suspensão aquosa contendo
água numa quantidade de, no
TI/RMO X.. 111./52
NP 86.605 - Privilégio de in- máximo, três Verias a quantidade
venção de Mario Lourenço da Cruz de ácido tereftálico, em partes poe Philo° Corporation.
N.o 97.844
Privilégio de in- pés°, e sob uma pressão ligeira.
Fabrietlção de untdadee
venção de Atlas Copeo Aktiebolag. Um total- de 9 pontos.
elétricas.
.
,Preellegio de invenção.
1.0 Na fabricação de unidad
semi-condutoras dotadas de áreat
de eletrodo e áreas de base; a Prde
jeção de jatos de líquido contra 4is
ditas -áreas de eletrodo para efetuar a limpeza das áreas de eletrodo, ao mesmo tempo Colocando
as ditas áreas da base em contátd
com uma eorrente de gás pare
proteger as áreas eia base do dite
VOLUME 1
líquido e de quaif quer vapores resultantes dos mesmos. Seguem-se
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
os tontos de 2 a 24. .

N. 0 544.5d8 - Rossint Aloernaz,

abaixo mencionados a comparecerem a êste departamento afim de
efetuarem ofr,aga.mento da taxa fi-•
nal dos seguintes. processos:
N.o 183.933 - Marca - firaluz de Dante Pistilli.
. N.° 266.673 - Marca - Bronze
T M fie 'Yerrnonweànka São Patilo.
.5. A.
.
• NP 266:693 - Marra - T id de
Tortnomectinica
São Paulo S. A.
,

•

Preço: Cr$ 1..500.00
A VENDA:
t eço de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência II Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reen:bõlso Postal
•

x,

À

I

Pontos CaracteriStitos de: - Processo para a obtenção de pigmeutoe dl-oxazinico.s sob fornia finamente subdividida.
(Privilégio de Invenção).
1. 0 Procer.so para a obtenção de
pigmentos de corantes di-oxazinicos, dotados de grãos macios, caracterizado pelo fato de se moer
o pigmento bruto, em estado úmido
com um
solvente orgânico hirlrosso*Uvef,
durante uni período de tempo suficiente para que 0 pigmento atinja a finura desejada e de se remover, a segeir.; o solvente eté que
seja alcancefin peln regme e o,
uma natureza pulverulenta. Um
total de:
. 7 pctie., rãs ' '
- .;
ou SéCO, juntamente

.t
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TÉRMO N.° 116.875
De 17 de dezembro de 1959
Requerente: Cari Gunnar Carissou Skogh, Suécia.
Pontos característicos de: Processa para extração continua de
furfural de matérias primas, sólidas que contém . pentosan e pentose além lze spazição para execução do processo.
(Privilégio de invenção)
1. 0 Proce:aso para a- extração
contínua de fraturai de matérias
primas sólidas contendo pentosan
e pentose, no qual e referido material frae, a-alaraaaaa.e um
dlgestor, em sentido contrário ao
vapor dagua. impe4do po: sopf o
através do digestor, caracterizado
por ser o furfural que se forma
retirado sem demora no ponto em
aaraenea lataata..
que i) (1;
mente em sentido transversal, no
sentido do movimento do material
sólido. Um total de 10 pontos. -

•
•

TÉRIN/I0 N. o 11.849
De 12 de fevereiro de 1960
Requerente: Farhwerke Hoechst
Ak ti enger ellscha ft Vorm . Mels ter
Luclus & Brüning. em Frankfurt
Main Hoechst, Alemanha:
Pontos Característicos de: Processo para o „aproveitamento de
gases não re.agiclos, contendo olefinas, os quais são obtIdes
dacão d alefi nee aldeialoa
cetonas e ácidos, (Privilégio de Invenção) .
1. 0 Proceam para o aproveitamento de gazes contendo olefinas
não reagirias. obtidas na oxidação
catalítica de olefinas para aldeidos, cetomis e ácidos que contêm
o mesmo número de átomos de
carbono que as olefinas, caracterizado pelo fato de e:e libertarem,
dos produtos de reação de modo
cmheeldo, os gares que deixam a
zona de reação, de te submeterem
os ga res remanescentes , ou urna
•araa ."-rn
pa rte d aa fim de absorver principalmente
o ácido ear'etinieo e de se reconduzirem os gases residuais à zona
de reação e ou nelo fato de e separarem as olefinas dos gases obtidos depois da remoção dos pradutos de reeeão, ria nre sene.a da
água. resran-'lea ra a,a4-e de rfn -mnr
dágua, em meio ácido a neutro;
por via química através da oxidação por melo da catalizaaiores os
quais contêm sais de metais nobres de 8. 0 grupo do f ,lstema periõdico)e sai- de metais que podem
formar vários esté.glos estáveis de
valência. mas ainda não nela menos menovalentes no estágio reduzido, transformando-se ditas
elefinas em aldeídos, eetonas e ou
ácidos ou separando-se as mesmas
por via fís'ca e submetendo-se as
elefinaa senara (les a 1112154 nova reação. U mtotal de 10 pontos.
TÉRMO N.O

117.209
De 28 de fevereiro de 1980
Requerente: Parberifabriken Bayer Aktiengezellschaft — Repáblica Alemã.
Titulo: Produto para o tratamento do solo — Privilegio de Invenção.
1. 0 Produtos

para melhodar o

solo' rizado por consistir

de, ou conter, hexacloro-propeno tendo em sua parte inferior uma sa- superior (1), frisos dg material ede•
ou heptacloro-propano assimétri: liência, a qual será colocada por jus- quedo, frisos esses que além de por.
ta posição na abertura ou perfuração teclares dos meios usuais para efeito
co. Um total de 2 pontos.
(figura 4) .
corrediço. e apelante (2), apresentam
TÉRMO N.° 117.280
D And Company, Inc. — EstaUnidos da América.
do Unidos
Titulo: Disposição de dentes
para um telescópio binocular.
Privilégio de Invençg.o,1. 0 Dispositivo de lentes para
um telescópio binocular, compreendendo, pelo menos, dua3 lentes
montadas nu'a manga, caracterizado pelo fato de que ás referidas
lente- são achatadas, later e lmsnte, e têm bordos extremos em arco
de circulo; peio laao ae que as referidas lentes têm dimensões laterais diferentes, consistindo a manga e muni corpo unitário único
feito de metal em chapa e abrangendo uma caixa ou estojo para
as referidas lentes; pelo fato de
que a referida manga apresenta
Parede" laterais ach e tad s " e ci
-líndricasqueofm
as reieridas lenaea com urna ombreira em forma.de anel intercalada entre as paredes cilíndricas
de dimensões laterais diferentes;
pelo fato de que a referida manga
apresenta, numa das extremidades, um flange retentor voltado
para dentro que coopera, como
uma espera, para a montagem de
encontro à periferia de urna dar
referidas lentes, estando provido
no bordo da extremidade oposta,
de orelhas solidárias a serem dobradas' para dentro, de encontro
à periferia de uma segurda lente,
e pelo fato de compreender dispositivos para o espaçamento axial
das referidas lentes -na referida
manga. Segue-se os pontos de 2
a 7.
TERMO N 117.348

De 4 de novembro de 1959
Gigllo Maida — São Paulo —
Capital.
Nõvo tipo de retentor de fagulhes e fuligem de chaminés em
geral.
1. 0 Nôvo tipo de retentor de fagulhas de fuligem de chaminé em
geral, caracterizado pelo fato de
comprender uma carcaça de forma cilíndrica vertical, relativamente a14, apresentando em seu
tôpo esterior uma peça cônica rebatedora de fumaça. Um total de
3 pontos.
—
• TeRMO N.° 117.479
" De 16 de dezembro de 1959
Requerente: Afrânio Petty Artiz —
São Paulo.
Titulo: Um Nôvo Modêlo de Salto
para Calçados — Privilégio de Invenção.
19 — Um neivo modelo de salto
para calçadcs, const:tuido ou construído em 3 (trés) partes distintas e separadas.
A) A priineira parte caracteriza-se
por ser uma única parte maciça, tendo
em seu centro uma perfureção em
forma de círculo, que deverá ser pre,g ada no calçado (vide figura número
4) .
•
B) A segunda parte é caracterizada
por ser constituída de um semi-etculo

C) A terceira parte "-caracteriza-se
por ser idêntica à segunda 'parte, quanto à sua estrutura e formato, devendo
ser colocada da 'mesma forma para
que seja completada a montagem do
mencionado -salto, conforme as figuras
3 "e 4.
Tênias as partes acima descritas conteção orifícios em seus bordos destinados ã fixação de pregos e parafusos
que sedidamente prenderão tôdas as
partes do salto ao calçado, rodo como foi substancialmente descrito, reivindicado nos desenhos técnicos apenSOS

TERMO N° 117.394
De 22 cte dezembro de 1959
.
João Alexandre.
São Paulo — Capital.
eNôvo tipo de alcapão para caixa
ddade.
eabater gado", — Modèlo
utili.
19 — Nõvo tipo de alcapão para
caixa de abater gado, caracterizado
por ter um piso 'horizontal inclinável
quando libertado das travas que o
mantém naquela posição. (Um total
de 2 pontos) .
TERMO N O 118.293
_ _ De 31 de março de - 1963
Requerente: The Falk Corporation,
em Milwaukee, Wisconsin, Estados
Unidos da América da Norte.
Pontos caracteristicos de: 'Redutor
de velocidade universal", Privilég'o de
invenção.
19 — Redutor de velocidade, provendo meios para intermutabilidade das
engrenagens e para a montagem de
dispositivos auxiliares. inclu'nr:0 unia
caixa que tem uma seção superior e
outra inferior, cada uma das quais
compreende - painéis laterais °Postal,
unidos em suas extremidades por meio
de painéis fontrais opostos, e uma pluralidade de engrenagens mutuamente
entrosadas, montadas, respectivamente,
em urna série de eixos espaçados earaleies, redutor êsse caracterizado pelo
fato de que cada uma das ditas seções
possui uma superficie -contínua, disposta para relação de correspondência mútua com a superfície de uma seção
oposta, com um plano divisório entre
ambas, e meios para unir as seções
destacàvelmente, sendo que, a superfieie correspcndente de cada das seções define porções setoriais, dispostas
para corresponderem entre si em por
ções opostas de painel lateral das
referidas supeficies, a fim de proverem aberturas circulares, espeçadas e
em alinhamento meai, cada uma das
vais forma Jim suporte de apoio panei um respectivo dos aludidos eixos
paralelos .das engrenagens. (Um total
de 8 pontos) .
.n••n••n

• TERMO 1n19 122.146
De 22 de agõsto de 1960
Requerente — Papelaria União Limitada — Estado da Guanabara.
. Titulo — Nõvo modêlo de pasta
para arquivamento de documentos —
Modelo de utilidade.
Reivindicamos como pontos caracteristicos:
1.0 — Nõvo modêlo de, pasta para
arquivamento de documental. caracte
rizado por possuir na sua extremidade

superfícies , extensas e continuas, em
angulagem ideal (3), adrede e adequadamente feitas para receberem de.
talhes de índices à gulza de gaveta
(4) de modo a permitir uma rápida
leitura. (Um total de 3 pontos),
-^TERMO Na 123.279
De 7 de outubro de 1960
Requerente: FMC Corporation. 'lir.
ma norte-americana.
Pontos característicos de: 'Processo
de alvejamento de fibras" —
gio de Invenção.
1. 0 — Processo de alvejar fibras de
algodão para prover fibras aiveladas
tendo elevadas absorvências ' e aperfeiçoadas alvuras, caracterizado pelo
fato de se umedecer as fibras com um
alvejante compreendendo uma solueão
alcalina aquosa, de peroxido de hidra.
gênio contendo como um ingrediente
essencial, um dipersulfato de metal alcalino ou dipersulfato de amônio, de
se manter as fibras em condição ume.
decida, e de se deixar as fibras alve.
lar na dita condição umedecida. (Um
total de 6 pontos) .
•

TERMO 1\1 9 126.614
De 12 de dezembro de 1960

Nome: Oscar Ignácio da Silva,
Enderêço: São — Capital.
M.U. para "Novo tipo de armário
para . cozinha) — Modelo de utilidade.
19 ,— Novo tipo de arnif,r:o para
Cozinha, caracterizado por ter sua tampa abrinda para cima, Por meio de
urna alavanca e dois braços con;ugados que se alinha quando pressio.
nado
o um botãom
externo ao armário e
existente na extremidade inferior do
braço maior do aludido 1690 de alavence, (Um total de 2 pontos) .
TERMO NO .126.827
De " de puirei de 1961
Nome . Virgílio Cardoso Pina.
Taubaté — Estado de São Paulo. •
M.U. para "Um novo moinho 'de
pêndulos" — Modelo de utilidade.
1.0 — (Novo moinho de pêndulos»,
caracterizado por utilizar um eixo reto com polia numa das extremidades
e o suporte dos péndulos na "outra.
(Um total de 4 pontos),
TERMO N9 75.491
De 21 de setembro de 1954
Requerente: Robert Reidmiller — Eo•
lado da Guanabara.
Título: Aparélho ortopédico de des-,
carga automático — Privilégio de In..
venção.
— .Aparelho ortopédico de descarga automático, pá% ser co'ocado
nas pernas doentes e que mediante sim.
pies movimento do corpo, permite exc.
altar passos normais, curtos ou longos,
caracterizado pelo fato de ser constr.
hastes articuladas entre
tuid de t
si. uma superior, provida de meios
para se articular à segunda e à terceira peça, que é adaptada ao sapato,
tenro com as duas primeiras uma articti`jeção a altura da tornozelo, seudo
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ditas hastes ou partes do aparao' liga, através de um conduite a coréia de revestimento tendo parprovidas de articulação do loelho, tent caixa de revisão localizada no tes meeiais e distais reintrantes
parafuso e ponto de parada e franza: ri s o. junte à b'r' da piscina. (26 e 30 ou 28' e 30') abertas no
de pistão de fechamento; de paro Um total de 2 pontos.
lado lingual externo (14, 14'), da
de direção; gancho fixo e fura de secorea de revestimento e fechadas
çaraaça-, pistão condutor da fechat'aa
no lado labial ou bocal (13, 13')
ra; mola da lechadura.;' pistão de aberTERMO N. o 92.525
do. revestimento, cada uma das
tura articulação do tornozelo, ranhaditas partes reintrantes estendenDe
22
de
dezembro
de
1957
ras de arrudas de resistenc;a: art cd.aRequerente: Ernst Schtteenba- do-se verticalmente num sentido
ção interna do joelho; mola de aber- cher
genglval para inciso ou ocluso e
— São Paulo:
tura e parafusos de articulaçan; ranhuestendendo-se também lateralTitulo:
Fecho
corrediço
—
Moras da arruela de resistência e barra delo de Utilidade.
mente num sentido mesial-distal,
interna do conjunto. (Um total de
e ainda mais caracterizada pelos
Reivindiccção
2 pontos).
fetos de ditar partes reintrantes
1.° Fecho corrediço, caracteri- terem capacidade para receber
zado per se conseituir de duas pe- partes metálicas (64 e 66) de uma
TERMO 1\79 88.561
ças de plástico. ambas dotadas de farte de, quadro de sustentação
saliências em forma de cordões (50, 50') de uma dentadura tal
De 14 de agõsto de 1955
longitudinais e reentrâncias em como uma ponte, ditas partee metálicas tendo áreas secionais
• Requerente: Kimberly-Clarek — Co. fcrraa de canais, de modo que os ter
r -verseis subste nciais ra
cordões de uma encalixarn nos ca— Estados Um:dos da Ameace.
providenciar
desistência, cobriunais
da
opceta,
formando
quando
Titulo: Aperfeiçoamentos nas putate,
ainda
as
partes
laterais labiais
enceixadas
uma
na
outra
uma
tivos absorventes feitos de ina'..er:al cepeça unitária. Um total de 3 pon- ou bocais (32 e 34) do revestimenlulósico — Privilég'o de invençt o.
to ditas partes de quadro metáli1. — Um material tecido de ranha tos.
co (50, 50') para providenciar efeimeaberta, caracterizado por ter, neb
tos estéticos aumentadas e para
nos. alguns dos seus Ios tranistdas
TÊRMO N. o 96.258
dar re-istência à dentadura comem trama leno com seus fOs de n
pleta. Um total de 12 pontos.
chimento, e tendo os cruzamentos dos
De 7 de agiste de 1957
fios adesivamente ligados. Os fios de
The Dentizes' Supenchiraento sendo substancialmente li- plyRequerente:
Company
Of
New York.
TERMO N.° 101.236
vres do ades:vo dos interva los dz..s di- Estados Unidos da Améica.
De
26 de março de 1958
tas interseções ligadas. - (Uru total de
Invenção: Coreas dentárias de
20 pontos).
revestimento, e ao proce-so de fa- Requerente: Nat,ional Malleable
zer restaurações' dentárias, e, And Steel Castings Company —
mais especialmente, a ama coree Cleveland, Ohio ,Estados Unidos
TÊRMO N° 89.469
dentária de revestimento do tipo da América do Norte.
sur tentado por armação.
Pontos característicos de: TiranDe 24 de setembro de 1956
Privilégio de Invenção.
te conector para bloco de concreto (Privilégio de invenção).
FMC Corporation — Estados UniReivindicações
dos da América
Pontos Característicos
1. 0 Uma restauração dentária
Titulo: Aoerfeiçoaraentos em prca
com
coreia
de
.reve:eimento
0
1.
caracTirante conector para unir,
cesso de melhorar as propaiedales adesivas de superficie de aço e comrasi• terizada pelo fato que a corea de -eb estreemento relativo. um Dar
ção para aquele fim — Privileffo de revestimento tem um corpo oco do elementos ou secções de conco mfeitio de dentes (10, 10'), dita ereto, constitutivos de um bloco
In renção
Aperfeiçoamentos em proresso
1
.....•••••n•• n•• •
de melhorar as propeedades acl-s'vas
de superfícies de aço doce, compreeldeado o tratamento do aço com nma
solução contendo água. peróx'cla de hidrogenia e ácido mineral. eararten
zados pelo fato de a so'nc'n cn-t•r
cerca de 20 a 65%, em peso de água.
de 5 a 30c/0 . em peso (Ia nerãxida
Dispõe sôbre a situação jurídica
h:drogenio e de 25 a 70%,
de ácido mineral, peróxido de hidroda mulher ' casada.
gênio e Aedo seja de 100% de o
tratamento ser efetuado dar-ree
período de no mínimo vinte segundos.
ate cerca de cento e Mate Vsn u —' n: •
e de o• aço ser então
auem-se os pontos de números 2 ai).
• n•

LEI N.° 4.121 - DE 27-8-1962
s
DIVULGAÇÃO N. 877

TERMO N. o 91.11'7
Depositado em 3-4-1957
Requerente: Peterco Comércio e
Indústria de Eletricidade Ltda. —
São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em
Iluminação submena eti piscinas.
Privilégio de Invenção.

Preço: Cr$ 25,00

TORMO N. o 103.439
De

27 de novembro de 1955

Requerente: The 13abcock —
Wilcox Company -A- Estados Unidos da América.
Titulo: Aparelho para reparaceo
de vapor e liquido — Privilégio de
Invenção.
Pontos Característicos
1. 0 Em um aparelho separador
de va,por-liquido, e Invenção caracterizada pelo fato de cotápreender placas lisas curvilineas cn-'
cabra das. dispostas em pares pera
definir entre elas unia estreita
passagem de flido, cada uma dag
ditas placas sendo curva em uma
direção de um ângulo inferior a
180* grãos, ditas placas ligando-se
em uma extremidade e renda
abertas na extremidade de entrada oposta, e para definir uma passagem aberta, crescentemente
convergente, curva para escapamento de vapor no topo e escapamento de liquido no fundo. Uru
;total de 5 pontos.
nii110 N° 106.968
_

Reivindicaçõe%

1. 0 Aperfeiçoamehtosern iluminação submersa em piscinas. caracterizados por consistirem em
câmara inundável formado na parede da piscina a uma profundidade conveniente, a qual é fixado
o refletor sem interruptor cio comunicação, entre a ce -- • piscina, servindo, a mesma câmara ainda, de alojamento para uma
extensão apreciável de cabo cosi
dutor mantido enrolado, e que .se

destinado a construções civis, caracterizado o tirante pelo fato de
ser alongado e geralmente simétrico com respeit 0a um fqX0
gitudinal, tendo uma secção transversal máxima. gerai:Lente circular, que é prependiculer ao dito
eixo, e pequena em relação ao
comprimento do tirante, para permitir a passagem do mesmo atra.
vés de um tubo-guia de uma máquina para fabricar bloces de concreto, além do que o tirante é caracterizado por ter um pluralidade,
de nervuras radiais se e-tc--deu substancialmente ao longo de
todo o comprimento do etiratee,
bbm como uma pluralidade de
flanges anelares de substancialmente o mesmo diâmetro espacedoe na direção longitudinal do
dito eixo, e dispostos, em dois grupos separados. ficando um griarso
na daja,cência de cada tirante,
sendo no mínimo dois "lenges de
cada grupo achatados em lados dlâmetralmente opostos, com as
porções achatadas de um flange
perpendiculares às porç-iies achatadas do outro flange, sendo ceda
um dos ditos grupos dispostos eimètriceeeente em relação ao ponto
longitudinalmente medindo de tirante, e estando as nervuras cÓncavamente escavadas entre 'lenges adjacentes de cada grupo. Um
total de 4 pontos.

Requerente: Sociele , Anonyme dei
Manufactures des Glaces et Prodiiits
Chimiques de Saint-Gobain, xChnu ny

A VENDA

Seção de Vendas : Av, Rodrigues Alves, 1

De 27 de Novembro de 1955

•

Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõleo Postal

Cirey — França.
T'tulo: Aperfeiçoamento na fabrica çã o de fibras termoplásticas especialmente fibras da vidro — Privilégio de Invenção.
Pordes Caracieristicos

1° Um processo aperfeiçoado ciesdando a fabricação de fibras a rara' .
tir de materiais minerais ou. orwina.
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cos levados ao estado viscoso, notadamente fibras de vidro, pela projeção da makéria sob efeito da força
centrifaga por meio de um corpo giratório, caracterizado por consistir
fazer passar os filetes do material, depois de sua projeção pelo
corpo giratório, através tle uma zona
quente que envolve uniforrnementa
'di'co corpo, e da gual são excluidos
todas as chamas ou sopros gasosos
suscetiveis de pertubar a propagação
desses filetes. — Um total de 3 pontos.

TERMO N° 108.932
De 5 de maio de 1914

Depositantes: Cerâmica lisa Pra..
telli l'erotti & C. Acc. Semplice,
firma italiana e Vincenzo Bazzano e
italianos. —
Piergiorgio Bazzano,
Palia.
Pontos característicos de: "Processo para a manufatura de pequenez
ladrilhos de vidro e aparelho para a
execução do mesmo processo". {Pieailégio de Invenção).
POIIIOS Caraëlerísticos —
P Processo de manufatura de peTÉRMO lel" 107.159
quenos ladrilhos de vidro destinados
a serem empregados como tesselas
De 5 de dezembro de 1958
para mosaico e para revestimentos
Lee Wilson — Estados Unidos da de paredes e pavimentos, caracterizado pelo fato de os ladrilhos serem
América.
manufaturados por compressão dos
Titulo: Aparelho para sustentação mesmos um por um em pequenos
• manipulação de bobinas de fitas moldes. — Um total de 19 pontos.
de metal a semelhantes. —
de Invenção.
- • TAR190 N° 110.736
Pontos Característicos
,
1° Una aparelho para sustentação e
De 27 de inalo de 1959
manipulação de bobinas 'de fitas de
metal e semelhantes, caracterizado
Processo para a preparação da copelo fato de compreender uma mesa rantes contendo um núcleo pirieni(circular) giratória tendo pelo me- dico — Privilégio de Invenção.
nos, um elemento de acoplamento
Requerente — Sandoz S.A.
com o rblo rotativamente apoiado S iça.
provido de uma superfície de sustenPontos Características
tação e acoplamento com o rolo, com
com um rasgo superior aberto na
1* Proceso de preparação de comesma e se estendendo radialmente rantes orgânicos solúveis em água e
da periferia externa para a periferia contendo ao mesmo um núcleo pirik*terna da dita superfície. — Se- midico tri-halogenado, caraélerizado
miem-se os pontos 2 a 16.
por consistir em fazer reagir corantes orgánicos hidrossohlvgis cuja
molécula compreende pelo menos um
átomo de hidrogênio substitulvel,
• TfeR110 Ns' 106.066
com 2.4.5.6. tetra-balogeno-pirimidina, de maneira que o produto da
De 31 de janeiro de 196)
reação contenha pelo menos um eido pirimidico tri-halogenado. — Um
Requerente: Soltay & Cie. — Bel.. total de ã pontos.
••••••••

Titulo: Prooesso vara a purificaolo
40 cloreto cie vinha — Privilégio da
kirveMo.
Poma. Caraotertstioos
1° Um processo para a purificação
do cloreto de vinha, obtido pela piefillie das di-cloro-etanas, caracterizado porque se faz passar o monomero de mistura com ácido cloriafico, em face de vapor, sobre uns
aatalisador de clorldratação. — Um
total de 4 pontos.

Tfulmo N° 110.868
De -2 de Junho de 199,

Requerente: Industrias Reunidas,
Sofá-Cama Drago S.A. — Bat. da
Guanabara.
Título: Aperfeiçoamentos em dobradiças para sofá-camas — Privilég io de Invenção.
1* Aperfeiçoamentos em dobradiças
para sofá-camas, caracterizados por
dois braços de chapa virada, articuladas entre ai por um pino, sendo que
um dos braços suporta uma peça em
TP-RMO N° 108.886
"V" aberto, articulada pelo vértice,
catando uma das hastes sob a açção
De 34 de fevereiro de 1986
de tett Mola e a outra, provida de
um dente retentor na extremidade,
Requerente: Ingabirot loylitad
apta a fazer batente num recesso
kristian Soyland — Noruega.
previsto na extremidade adjacente do
Titulo: Aperfeiçoamentos em mama outro braço.' No referido recesso há
lingueta giraute que engata na
'rodeiras móveis — Privilégio de In- Uma
unhada prevista na hasae retentora
'Inça°.
da peça em "V".
1° Uma excavadeira móvel de PÁ
do tipo compreendendo um chassis
com rodas, uma plataforma girateT1/41,140 W 140.999
ria sustentada no dito chassis, um
braço de lança artictlado numa exDe 8 de lambo da 1469
Umidade na dita plataforma e na
outra extremidade num braço de pá,
Privilégio de Invenção "Apertei..
uma pá articuladametne ligada no ç oara entoa esn tetmpas articuladas
dito bragal de pá e meios de força para caldeirões, Caçarolas e onixe".
hidráulica para acionar dito bramo de
Alexandre Blsaesser, SÃo Panki.
lança de plataforma, braço de pá e
Pontos Garacterístioos
pá, respectivamente, caracterizada
pela fato que uma actuação de chas1° Aperfeiçoamentos am tansos
sis é sustentada em dois pares de articuladas para caldeirõee, caçarolas
rodas montadas livremente em- eixos e outros, caracterizados por uma pride frente e trazei ro, respectivamente, meira modalidade de realização para
na dita armação, e ficando providen- a referida articulação, formada em
ciados meios para travar de maneira duas partes separadas, unta dei
solúvel pelo menos uns dos dito pa- constitulda por placa dobredn sra ti
res de rodas em relação a dita ar- fixa na atiparficia lateeal da
Um total da 6 pontoe.
mação.
1n••nn•n•••••n

ou similar, placa a'.a cujas abas
ortogonais são providas de furos extremos concordantes, abertos em
rasgos laterais, e a outra sendo formada por uma lamina, de largura
igual ao espaçamento entre-abas da
placa em U citada, lamina esta fixa
radialmente sttbre a tampa, com uma
ponta dobrada e avançada para fora
dela, e ainda provida de duas orelhas
laterais retorcidas. — Seguem-se mais
3 pontos,
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saa utilização imediata, carie
pelo fato que num frasco de ema
timento duplo, disposto um em co
Unuação do outro com estrangulaçãO,
intarmediária em um de cujos dep44
siara se dispõe o produto a dissolveg,
fechando-o com uma tampa separa
dera para dispbr no outro depósito
produto dissolvente que o enche po
completo, fechando ésse depósito rimg
diante uma tampa elástica, preferi.
velment'a bea no seu centro e coa*
prévia ,.esterilização correspondent
no seu caso, atravessa-se a tampa
fechamento com a agulha de laja
colocada na seringazinha sem calca*
a fundo ó seu êmbolo, para que 14
se fazer pressão sbbre o êmbolo s*
produza um aumento de pressão a*
depósito que contém o liquido, der*
locando a tampa separadora para *
outro depósito, onde se efetua a mita
tura, que se extrai por meio daí
mesma seringazinha para Injetar coe
continuação. — Seguem mais 4 peite
tos cararteristicos.

TP.R110 N° 111.491
de 30 de Junho de 1959
Requerente: Gibjoints Limi'ed —
Inglaterra.
titulo: Aperfeiçoamentos em ou raraltivos a juntas para conjunção de
peças de madeira — Privilégio da
Invenção.
1° Uma junta para ligar peças de
madeira umas com asoutras na construção de edlficações, caracterizada
por compreender pelo menos dois
perfis acanalados metálicos dlegados
de secção transversal retilinea fixaTÉ11940 /V' 114.775
dos entre si de uma maneira tal que
De
14
de novembro de 196s
os eixos geométricos longitudinais
Requerente: Tara Pacheco — Sob
dos mesmos se cruzam e formam ufh
Angulo entre s', dois lados opostos de da Guanabara.
Cada perfil ou secção acanalada sendo
Titulo "Estojo Higiênico para ~oprovidas de aberturas alinhas para ves de dente •— Modelo de Utilidaéze
permitir a passagem de elementos de
Pontos Característicos
fixação através os, mesmos. — Um
Uni estojo higiénico para escoei.
total de 13 pontos.
de dento, caracterizado pela sina
forma cilindrica com ajuste espada&
Tallt/410 N° 112.540 .
para abertura e fechz monto ao centre
e furos nas extremidades, para vos
De 13 de agósto de 194
matir total higiene e guarda e transa,
Requerente: The Sserwin-Williams portc de escovas de dente. —
Company — Estados Unidos da Ame- total de 2 pontos.
rica.
Titulo: Moinho de bolas coi4inuo
de bolas pequenas e processo para a
MIMO N° 115.544
dispersão de pigmentos em veículos
De
18 de agósto de 193a
líquidos. — Privilégio de Invenção.
1° Um moinho de bolas continuo,
Requerente: Victor Geists — Da*
'caracterizado pelo fato que êle com- Pauto.
preende unia caixa cil'udrica, fechada
Titulo: Novo tipo de brinquedo'
numa extremidade, meios luva res- "Cestobol" — Modelo de Utilidadoil
friar dita caixa, meios de entrada na
Pontos Característicos
dita extremidade oposta e meios de
salda adjacentes à extremidade fe1° Novo tipo de brinquedo "moio%
chada de dita caixa cobrindo menos boi" caracterizado pelo fato da teei
de que 180° do arco de dita parede um sistema elétro-magnético para •
da caixa, um quadro faceando uma acionamento da bola, imitando una
peneira com fendas adaptado para lance verdadeiro nos jogos de cate
cobrir ditos meios de salda e desta- tobol. — Um total de 4 pontoe.
cável do mesmo, meios de contrble
de fluxo adaptados para formar uma
cintara externamente para com a
TARDIO N° 116.806
caixa cilíndrica e em volta do dito
De 8 de fevereiro de 1980
quadro com peneira terminando num
orifício de sa'da, um eixo acionado
Requerente: Comercial e Importa.
giratóriamente montado quatro de dera Ascot Ltda. — São Paulo.
.
dita caixa, uma pluralidade de disTitulo: Aperfeiçoamentos em agi
cos similares planos Impulsionado- relativos a carretilhas para pesca -ao
res perfurados coaxlalmente ligados Priallégigo de invenção.
ante dito eixo, um Impulsionador coaPontos Característicos
alai adicional no dito eixo opostamente disposto para com a face da
1° Aperfeiçoamentos em ou relatit
peneira: meios de acionamento do vos a carretilhas para pesca carme*,
eixo adaptados para fechar a extre- rizados pelo fato de que e eixo Por°
midade oposta de dita caixa e para tador da carretilha se apresenta
pare
transmitir uma velocidade periférica santa por orificio existente em piam
para ditos Impulsionadores de disco deslocáwl parcialmente em relação
de polo mano. 2500 pés- por m'-o.. ao mesmo através da ação de pinta
— Um total de 18 pontos.
que solicita tal placa por botão ele
terno ao conjunto. — Um total litir
2 pontos.
TÉRMO N° 113.213
De 14 de sotaintnaa de 193i,
TrilMO N° 117.014
Privilegio de Inyenção "Dlapoeltávo para co piar produtos isolados
" De 12 de novembro de 19e.
uns dos outros até o . mornento de seRequerente: Lar.aro Fogaça-de SAS'
rem misturados para a Nua utiliza- melda — São Paulo.
çãç imediata",
Novo tipo de saco de ices&
Reçuerenta: D. Leia Jert. Deel — ouTitulo:
de qualquer outro material asam
amanha.
leá4e1 para transporte de liquides -.1e)
Reiv4Vionelies
Modelo de Utilidade.
t,
Pontos cornem/19mo.
10 Diapoettivo aaara goeter produtos
separados uns doa outros até o momant
z
iail
10
Novo
tipo
de
saco
de
mento de sereia natetiarairias paios a
qualquer metro material m
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;ara o transporte de Ikuidos effl ge- I mente nos laterais do cilindro dos ter articuladas sôbre uma base. em
1, caracterizado pelo fato do ser b urrinhoi comuns. — Um total de e forma de "U" duas grrras conjugadas entre si por dois pequenos pinos
nstituido de várias tiras de enate- p 011COS.
e regulados por meio de um .pararra e trooanho
flal maleável de '
fuso com borboleta. — s- Um total do
verticais
tegular, unidas eia lura
.
2 anatos.
TÊ11/10 N° 117.049
o horizontais costuras essas, que prolongam-se em sentido °peno & for• De 6 de novembro de 1955
pando o saco com os-compartimeniítequerente: Emil Ealter Uchlinger
TÉRMO N° 117.137 tos Interno. — Um total de 2 pontos.
— São Paulo.
Titulo: Novo tipo de poste COM
De 2 de dezembro de 1955
r rr nhura s horizontais — Modelo de
TÊM() N o 117.021
•
Utilidade.
Reçuerente: Mário Soares Ferreiral,
— São Paulo.'
De 14 de novembro de 1959----Pontos Característicos
Ttulo: Um novo tipo de moinho
Requerente: Celestino Orneias Goe . 1° Novo tipo de poste com ranhte-- :de vento — Modelo de Utilidade.
ras horizontais, constitoido por LIM
'da Batista — São Paulo.
Pontos Característicos
Titulo: Novo tipo de interruptor poste de -cimento ou qualquer outro
outomático pare rádio receptor — material apropriado, caracterizado
1 0 Novo tipo de moinho de venta.
por possuir ranhuras horizontais ceracterizado pelo fato de possuir um
Privilégio de Invenção. l e -Novo tipo de interruptor auto- equidistantes ao longo de um ou eixo - visto em projeção vertical que
-mático para rádio-receptor, caracte. mais de seus lados onde se encaixam gira ene rotação acelerada aumenrizado por ter uma bobina cujo os arames a serem fixados, .
tando a fôrça motriz do in4inho —
Um tola! de 4 pontos.
núcleo têm uma armadura móvel e
cujo enrolamento está ligado . á fonte
*módica do -controle rutomático
TfeRMO N° 117.112
volume' (C.A•V.) comum noa rádios-.
TÉ.R110 N° 117.157
Oe
12
de novembro de 1959
receptores, de modo que a citada arRequerente: Octavio de Oliveira —
madura móvel pode ser atraida - pelo
De 3 de dezembro dh 1959
núcleo e assim desligar os contactos São Paulo.
Requerente:
Primo Antonio Novelli
Tiiulo: Novo tipo de fecho para
do circuito de alimentação das válvu:
São Paulo.
las quando cresce o fluxo magnético, vedação automática da frincha infe- —Titulo:
Novo aparelho para aciodaquele causrdo pelo aumento de rior das portas — Modelo de Utili- namento em
série de liquidificedores
Corrente na citada bobina devido à dade.
—
— Privitégio de Invenção.falta de tensão negativa na grade do
Pontos Característicos
C.A.V. ae cessar o sinal de emis- Pontos Característicos
I° Novo tipo de féclio para vedaUm total de 2 pontos.
°ora •
1°
Novo
para acionamento
ção automática da frincha inferior em série deaparelho
"
/
caractedas- portas,- crracterizado por ser rizado porliquidificadores,
ter
um
eixo
motor
no
formar
de
duas
câmaras
de
ar,
tubuS
N°
117.043
• TÉRIVIO e
se monta o desejado número de
lerá e elásticas, de eecção trensver•- qual
•sal, anelar _ou' ovalada ligades em jogos de coróa e pinhão, que MoviDe 6 de novembro de 1959
ângulo peto por meio de um cotovelo mentam os eixos de Ecionamento das
dos liquidificadores comens
Requezente: Oterice Pittorri — São resistente, tendo a câmara horizon- facas
isolada ou concomitantemente, por
tal o comprimento da largura da meio
Paulo.
de uma luva com anel de fricTitt.lo: Nevo tipo de alavanca para porta, e a vertierl um comptimenio
num de- seus extremos e uma
c,ambio de bicicletas — Modelo de tal de modo que o volume de ar dele ção
transferido para a câmara horizontal mola espirrl no outro esta para comUtilidade.
aquela na su p erfície interna
seja o necessário e suficiente para o primir
•
dar coreas já referidas tornando-as
Pontos Característicos
completo entumeciniento desta.
motoras — Um total de 2 pontos,
1 0 Nevo tipo dc alrvdnea para dimbliftle bicicletas, enracterliado, tamTÉ.R110 N° 117.124
bém pelo fato dos ganchos existenTÊ11110 N° 117.167
tes nas extremidades da haste; serem
Do 27 de novembro de 1959-previstos_ co ma finalidade de segui0e 9 de dezembro de 1959
rarem a corrente, quando deslocado
Requerente: Edwal Sorres Monde uma marcha para ouera,
teiro — São Paulo,
Requerente: Virgilio Cardoso Pina
Título: Novo tipo de fixador ro- — São Paulo.
dante para pés de fogões — Modelo
Titulo: Aperfeiçoamento. em venTÊ11110 N o 117.045
de Utilidade.
fuinhas com tirantes-- Privilégio de
Invenção.
Pontos Característicos
De 6 de novembro de 1959
pn-tos Característicos
1° Novo tipo de fixador rodante
Requerente: Ruben Costa Ferreira Para pés de fogões, constituido por
1° --Aperfeiçoamento em ventuinha
— São Paulo. 'e
uma roda multi-direcional encima& com Tirantes, caracterizada por se
Titulo: Novo tipo de aparelha- por uma placa e caracterizado por constituir de um disco plano em um
mento depurador de fumaça —
vilégio de Invenção.
pa

Pontos Característicos

•

1° Novo tipo de aparelho depurador de fumaça, formado por um recipiente cor tampa e bocas de carga
e- descarga c caracterizado por ter
uma ou mais telrs filtrantes situadas pouco acima da sua metade e
uma máscara carregada com agente
químicos depuradores, esta situada
•dolente, logo abaixo da saida -los
iinternamente na tampa do citado regases depurados. — Um total de 2

PIZOTMÇ.A.0
A.1nTi1V1.15.is
DECRETO N.° 24.643 - DE 10-8-1934
39 edição

TÊRMO N 0

,Pontos Característicos
•
1° Aperfeiçoamento em burrinbo de

te
I

to, caracterizado pelo introdução
atila bucha rosquenda interna,

TÊRMO E PATENTE
N' 117.191 /
.
De 1 7de fevereiro de 1980
The Caiborundum Company —
Estados Unidos da América.
Titulo: "Novas composições resinosas úteis como substâncias adesivas e produtos abrasivos feitos com
os mesmos" — Privilégio de invenção.
1° — Como nova composiçã.o resinosa, uma mistura bruta polimerizável, .'ccinsistindo essencialmente de
um cpóxido, caracterizada, por compreender pelo menos 75 seíe'por pêso,
de dióxido de vinileiclobexeno, e um
anidrido compreendendo pelo menos
?o% por pêso de dianidrido piromeMino. — Um total de 19 pontos.
•TÊRMO N o 117.'314 .
De 24 de

Preço: Cr$ 25,00
A. VENDA
Seção

de Verfdas : Av, Rodrigues Alves,

•' Agência I: Ministério da Fazenda

•
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal

outubro .do 19be

Requerente: Olindo Arantes Pereira e José Arantes Pereira Junior —
São Paulo.
Titulo: Novo tipo de feiramenta
para esticsunento de arame em céreas — Modêlo do Utilidade.
1 — Novo tipo de ferramenta para
esticamento do arame em céreas,
caracterizado por ser formar de uma
haste que tem num de seus extremos perpendicularmente uma peça:
resistente, com um dos lados afila..
dos em superfície cortante e outro
em forma de garfo com dois dentes,
haste aquela que termina em forma
de dente recurvado. Um total de 3
pontos.
TÈRMO N o 117.415
De 25 de fevereiro de 1.06G
Requerente: Fornecedora Ltda.
Santa Catarina.
Um novo modêlo de ventilador de
parede suspenso em arco duplo —
Modêlo de Utilidade.
1 -- Um novo modêlo de ventila..
dor de Parede com suspensão em
arco duplo, caracterizando-se pela
Funeao de Amortecedor representa..
da pelo arco duplo eliminando as
vibrações do -motor. Um total de 2
pontos.

DIVULGAÇÃO N.° 769

tontos.

117.046
•,_
De 6 de novembro de 1959
_
Requerente: Takayuki Butuem
8ão Pente.
Titulo: Aperfeiçoamento em burtinho de freio — Modelo -de Utilidade.

I

dos lados ao qual estão fixadas as
paletas da ventuinha e no outro se
elevando em, espessura a partir da
extremidade para o centro numa linha contínua ou em degraus -toemo.
dos por discos sucessivamente menores para tornar mais resistente e
mais leve ilite disco quando submetido n -baixe ou alta rotação. Um
total de 5 pontes.

TÉRMO N o' 118.141
De 25 de março de 1960
Requerente: The Singer Manuface
turing Company — Estados Unidos
da América.
Titulo: Estojo de Transporte para
máquina de costura — Privilégio de
Invenção.
1 9 — Estõjo de transporte para
máquina de costura; Caracterizado
pelo fato de cornpreer.der um membro moldável ou fundível tende uma
pak.ede ,

parede

ts211,:;--2.nsv

v • 1

'11'1

•
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Márcia eaquerama
uma parede traiseize, e usna-pa,
extrema dianteira; ima pie.
nervura dirigida paca fora a
Ela Ume interna da referida
dianteira, a pari& da fatie
de. referida parede de fundo
g partir da lace interna da refeda parede traseira; e urna segunda
dirigida para fora a partir
Soe interna de referida parede
esquerda, a partir da face
da referida parede de fundo
partir da face interna da refeparede extrema direita; peio
de me interceptarem as referi.
primeira e segunda nervuras; e
de se estenderem para cima
s az extremidades de cada urna
s nervuras. — Um total. de 15
toe.
perlidg

netleM0 N9 12-3 .137
De 29 de setembro ,de 1960
liequerente: siam Macedo Franco
— Estado da Guanabara.
Título: Pispositivo destinado a
calafetagem existente entre a porta
e o chão — Privilégio de Invenção.
1 9 •-n Dispositivo destinado a ca.
Jetietaggm da fresta existente entre
a porta e o piso quando a porta es.
• tiver fechada caracterizando-se por
desper de uma régua de madeira,
preferencialmente, ou de borracha
de de matéria Plairtica ou -de metal,
movendo-2e no interior de urna calira de chapa de ferro galvanizado
e preferencialmente, OU . de alumínio
ou de outro metal, em virtude da
açito de uma chapa metálica com
ranhuras nas quais se Inserem dois
• pinos existentes na régua, quando
esta chapa se *desloca pela compres..
Não de encontro ao portal de uni
pino existente na sua extremidade.

thermentie pequeno de vidro a uma
coai/iça° de temperatura suficientemente uniforme- para a eresudação
de vidro fundido e a atenuação do
mesmo em filamentos, caracterizado
por ser um cadinho de material argiloso refratário incluindo urna base,
a dita base estando provida com
urna pluralidade de orifícios através
dos quais o vidro pode ser exsudado,
e a base tendo uma espessura e lar..
gura tais que a aplicação de calor
lateralmente ao cadinho, para tora
nar o vidro dentro do miemo fundido, provê uma condição de temperatura substancialmente uniforme
por todo o material da base, um
corpo de Material refratário cir.
cundando o cadinho, o cadinho sendo
suportado dentro do corpo refratario, e definindo com o •nesmo
espaçamento, e arranjos para suprir um gás ao dito espaçamento
para copibustão do mesmo no espaçainento. Seguem-se mais oito porre
tos:
TnR_MO N 9 87.2T2

•
De 19 de junho de 1956
Weeo Products Company — Estados Unidos da América do Norte,
''Processo aperfeiçoado de
tratamento bacteriostático de cordas ou fios de Iylon".
Privilégio de Invene-ito.
O processo ,aperfeiçoado de tornar
cerdas ou filamentos de nailon bacteriostáticos para uso em escoves
pana dentes, mediante imersão dos
ditos filamentos ou cordas numa solução aquosa contendo um composto
fenil mercurico, de , preferência a
urna temperatura de 50 a 609C„ durante alguns minutos, a depois disto,
remoção e . secagem doa ditos. filamentos Ou Ceras e, então, enxaguamento dos mesmos em água, caracterizado pelo fato da solução de tratamento conter, para cada 100
litros de água, de 4 a 10 g de composto feniarnercerico tal como acetato. fenil-mercarico, nitrato fera.
mercárico, lactato fenlionercúrico e
hidróxido fenilanercrico, de 80 a 120
mililitros de um álcool solúvel em
água, por exemplo, etanol, meta..
nal ou isopropanol, e, ¡selo menos.
2,0 g de ácido bórico.

00

.

•

•

Mí,i6 de 1963 1877

TadaMO
. 334
í
De 17 de maio de 1957

faca que passa giratõriamente atravós da placa perfurada e que é provide lie braços contadores salientes
• elle giram na câmara moedora. diRequerente: Stauffer Chenúcal retamente sabre a superfície da res
ferida placa perfurada, a b..da euCompany, estabelecida em São perior
dos braços cortadores e a paFrancisco, Califórnia, Es
t ados Unirede oposta da carcassa sendo sepados da América do Norte.
radas uma da outra, paca para prePontos caracteristicoe:
porciorer uni eeniaço vara a drrocicloheeena" -- (Privilégio de culas-aci do material que , esta sendo
moldo, a parede da referida carcassa
Invenção).
tendo pelo menos um pino projetado
19 -- Aperfeinximento em ou mo.i para dentro, no percurso do material
dificação do processo continuo de; circulado na' dita parede pelos brefabricação de hexacloreto de bele» Os cortadores. (Segue m -se os ponzeno, pela cloração catalisada do tos de 2 a 14).
benzam, numa massa reacional li.
queda, numa zona de reação, caracTfoRIVIO N 9 102.096
tetirado pelo fato de se manter as
temperaturas da massa reacional
De 39 de abril de 1958
netre 2780k, e 2480k, remover cenanuamente uma porção da massa da Unilever N.V. — Holanda.
zona de reação ácida, aquecer a Titulo: Aperfeiçoamentos relativos
dita porção até volatilizar o acide o prensas.
(Privilégio de .Invenção)
acético e cloreto do acedia e formar
anidrido acético e cloreto de hidroPontos característicos
gênio, remover o cloreto de hidro- 19 Aperfeiçoamentos relativos o
gênio, devolver_ continuamente o prensas para a produção de objetos
anidrido acético, assim formado, à 1 de •eteital plástico oferecendo duas
dita porção, recuperar o hercaloreto matrizes co-operante, caractenezasios
rie benzeno da dita porção e devol- pelo fato de que, pelo menos, uma
matrizes é provida de uma suver a dita porção à zona de reação. pdes
erfície interna contínua de material
Um total de 3 pontos.
elástico e pene. fato de apresentar
dispositivos para deformar aquela snpa-ficie para desprender um objeto
produzido pela prensa. (Seguem-se
• TÉRMO N9 99.370
os pontos de 2 a 15).
De 20 de dezembro de -1957

IsfatX0 N 9 106.437
Imperial Chemical Industries Lámited — Inglaterra.
• De 5 de nove9tbro de 1958.
Titulo: "Processo para a -fabricaça.o de novos compostos orgânicos Depositenee: — Commissariat A. 1/
contendo grupos s — Triazina".
Energie Aturalque.
Privilégio . de invenção. •
Pontos caracscresticos de: Aperfeiçoamentos introduzidos nas !romenos
"ato
Característico
•
e ap arelhos deetinados a efeSuar vários tTallateentos sucessivos
1° — Uni processo para a fabridas pri ntipalMente do fluocação de novos compostos °mímicos reto de Unkulo.
O movimento de régua é desfeito
que contém pelo menos, um -núcleo a
a quando sob efeito de uma mola a
eleriellégio de Invenção)
— triazina, contendo ligado a, pelo
chapa volta à. posição primitiva,
menos
um
átono
de
carbono
de
Pontos característicos
quando ní.o existe compressão sôbre
núcleo triazinico, um grupo — 19 Proeeeso co
b pino (posição de porta aberta). A
ntendo vários traSO3X, em que X representa uni lamentos SliCeeSiVhs
calhaeé fixada ã porta por dois su.
de matérias sómetal
alcalino
ou
alcalinosterroso,
lidas
por
meio
portes metálicos laterais. Um total
de gases, sendo as
ina
matérias
que
re
caracterizado
por
compreender
s
ultam de uni trataae 3 pontos.
teração de um sal de metal eleentio Inepto submetido ao tratamento seou alcalino-terroso do ácido sulforo- guinte da série, de preferência de
ao com 'um composto orgânico coa. um modo continuo, caracterizado pelo
• TtRMO N9 133.291
fato de, para separar as fases getendo, pelo menos, um núcleo e tria- sceas
de dois ti-et:meneie
De 12 de , outubro de 1961
sucessivos
zina, tendo um átomo dehalogênio de mode a permitir encaminhar
ai
ligado a, pelo menos, Um átomo matéria, recerrer-se a meio; aproStequerente: Heitor Alves Pinheiro
de cerbono do anel triazinloo. Se- priados á edr.:..;.:5.10 de uni gás, prins
— Estado da Guanabara.
cipalmente neuzzo, na passagem pelo
guem-se os pontos de 2 a 7.
Titulo: Nen° aparêlho eletroterftqual ag matérias neh P reasã d;
pico — Pr ivilégio cie Invenção.
são
93.415
TÉRMO
Ne
levados a pen7,,ar de um tratamento
— Novo aparêlho eletroterápi
ao tratamento seruinte. (Um total de
TERMO N°101.790
•
-o,destinapruzlçÕes
Union Carbide and Carbon Cor_
13 pontes).
de alta freqüência, caracterizado par poration.
•
1956
De
la
de
abril
de
ser constituído de um sistema de
(Estados Unidos da América).
dois blocos, de três bobinas cada
TYR/t10 N O 106.515
Cari Schneil — Alemanha.
Titulo: Processo. e aparêlho para Zari Schnen — Alemanha.
um, cujos secundários cão duplos e
nedos em série, tendo cada bobina a produção de tubos reforçados.
De 10 de novembro de 1958
(PrivilégiO de Invenção)
a -sua capacidade especial e adequaRequerente: Cre pes Mar-bine And.
1 9 Um artigo de fabricação caraccaracterísticos
da para praduzir ondulações eletroTool • Company, FdrL Wortle Texas
por compreender um mera- Pontos
anagenticas de pequeno comprimento terizado
I.* Uma máquina moedora, careta —• Estados Unidos da América do
•
br.°
tubular
tendo
uma
parede
de
de onde e intensidade varevele. Uni
tôpo, urna parede de fundo disposta terizada por Ler uma carcassa que horto.
total de 9 ponto".
proporciona uma câmara de supri- Pontos caractensticos de: Processo
em oposição. e paredes laterais com mento
dentro da qual o material a mecanismo de moldagem e artigo
nesgas de refôrço opostas. colocadas ser moído é introduzido, câmara de emoldado
entre a dita parede de fundo e a suprimento essa que se comunica
TÉRMO N 9 84. 938
(Privilégio de Invenção)
dita parede de fiapo, uma das ditas com uma câmara moedora. além da
De 23 de fevereiro de 1956
Pontos car,icteristicos
duas últimas paredes tendo uma qual.há uma câmara de ejeção, as
•L.0.11'. Class Fibers Company — porção de costura superposta for- duas câmaras mencionadas por tini. 19 Recipiente pequeno, vigido, leve,
Estados Unidos da América do Nor- mada pelas porções extremas late- mo sendo separadas " por uma placa ;Integral homogêneo para líquidas e
fixa em relação às mes- 'similares, '
rais opostas do dito tubo, a dita perfurada,
podendo ser jogado fora
e que tem, passando, por ela, ~I
Privilégio de Invenção para naipe- 'porção de costura tendo uma plura- mas,
s de usado, construido para ser
vindo da amara de ejeção. uni ~- manipulado
manualmente e utilizado
• relhamento para prodnair fibras de lidado de sêlos contínuos • lateraL junto porta-faca giratório, que una - coma
sapo' de beber ou similar, cavidro:"
mente espaçados entre as ditas por- preende um eixo motor que tem, ri- r
.• 19 "Aparelhamento para produzir ções de extremidade lateral oposta* gidamente fixo a éle. dentro da cl- pnctorizado pelo fato de. incluir: uma
'rígida.' de corro .tendo 'uma
" • orção lateral
• fibras de vidro", compreendendo um do dito tubo. Seguem-se os 'pontos suara de eleçãne um fator de ejes.ai
aitegral ,e0rn uma erre
com alheais, o referido eixo tende parede
trutura s de firma); superfície
'cadinho para fundir uri) corpo tela- de /temerei) 2 alta.
interna
também, fixo a éle, um cabeçote de
de ma-

terias sõ

• n ••n

Quinta-feira 30
, 1 878
.
•

• externas tanto na parede lateral
como na estrutura do fundo, e unia
porção de corpo altamente celuan
algo parosa, resistente ao calor, intercalada entre e integral com ambas as superfícies interna e externa.
funcionando - primordialmente como
barreira integral têrmo•isolante, a
fim de resistir à pungem do calor
entre o conteúdo do recipiente e o
Balt ambiente, sendo o recipiente formado inteiramente de matéria plástica escumada rígida. (Um total de
18 pontos).

1
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agem, no sentido de desengatamento a formar uma abertura de ventila- volta de um eixo vertical acima as
de um dispositivo de engatamanto, ção indo ter ao interior da costura transportador de recebimento, recepsôbre um órgão move, dêste ralé., ca- entre suas camadas intena e ex- táculos engatadores de latas sendo
racterizado pelo fato dêstes elementos termo-sensíveis agirem sôbre mo- terna adjacentes,destinada a ven- providos na superfície periférica da
vei do referido relé por intermédio tilar a referida ccistura durante rede e uma placa de deslizeunento
pelo menos ae \ tun elemento ajustável, uma subseqüênte operação de sol- tendo urna borda concêntrica com o
associado a ste órgão móvel por uma dagem da mesma. Seguem-se os eixo da roda e urna área sustentado.
ligação de fraco atrito,- tendo pêlo pontos 2 a 4. •
ra das latas, adjacente a parte submenos um grão de liberdade e comjacente à borda dos receptáculos eu.
1
portando uma cavidade de alojamengatadores' das latas, meios sendo pra.
to para a matéria , fusível rápida"Mas intermitentemente, girando a
TÉR1V10 N.° 109.211
mente solidificável, e, de' uma parte,
parte da roda de uma rotação, o
dito órgão móvel sendo colocado na
De 18 de Março de 1959
meios retraindo intermitentemente a
posição de desengatamento de seu
Erzsébet Kovásznay e Eszter Ko- placa de deslizamento e permitindo
dispasitivo de engate, e, de outro parque um lote de latas caia no trans.
te, os elementos termo-sensíveis sen- vásznay — Hungria.

TERMO laça 107.574
do submetidos à corrente corresponDe 29 de dezembro de 1958
Titulo: Processo e aparelhagem
dente à energia de desengatamento,
Requerente — -Carlos Verrando desejada, dita matéria ser levada à para descascar-e beneficiar feijão
Lima, Perú.
fusão mediante breve aquecimento lo- soja sem emprêgo de produtos
Ponto • característico — "Processo calizado, após o que, sem interrom- químicos.
para extraçao de qualquer tipo de per a corrente nos mencionados elePrivilégio de Invenção.
óleo e graxas, de qualquer substância mentos termo-sensíveis, deixa-se scaiou matéria que os contenha, realiza- difiçar a citada matéria fladval de
Pontos Característicos
da por meio de um solvente sob for- maneira a tornar rigida a mencionama de vapor em um circuito fechado" da ligaçP o • Seguem-Se os pontos
1. 0 Processo para descascar e
(Privilégio de invenção).
beneficiar feijão soja sem emprêde 2 a 12.
go de produtos químicos; caractePontos Característicos
rizado
pelo fato de—ser o feijão
19 Processo para extração de qualTERMO
N.
106.711
Soja
estufado
durante 2 a 5 minuquer tipo de óleos ou graxas, de qualtos, depois, do modo conhecido,
quer substância ou matéria que os
De 26 de fevereiro de 1959
resfriado, de repente com água
contenha, por meio de qualquer solAmerican Can Company — Es- fria e, a seguir dirigirda juntavente (caril° por exemplo hexano, trimente com água corrente para um
cloretileno, sulfureto de carbônio e tados Unidos da América.
„ n) estado de vapor, emrecipiente fechado, no qual os
Titulo:
Processo
e
aparelho
para
pregando a combinação conjunta ae
copos dos feijões são separados
ventilar
costuras
laterais
de
coraparelhos, evaporadores, superaquehidrodinarnicamente das partes
pos
de
lata.
cedore-s, extratores, fatros e tanques,
das cascas e embriões e, finalmencolocados em cadeia formando um
Privilégio de Invenção.
te, sendo os corpos dos grãos, parcirc
it
u ohermético
fechado do qual
tidas em dois, secados por aquecise remove o ar, caracterizado pelo
mento a temperatura de 70 a 750.
fato de permitir queauma quanticia.Ponto Característico
Segue o ponto 2. ' de mais ou menos constante de sola
1. 0 Em u'a máquina para convente de graxas, sem sair do circuito
mencionado, atue sob a forma de fecção de corpos de lata, do tioo
vapor sôbre as subatâncaas ou maté- no qual uma chapa formadora do
TERMO N.° 109.716
marrias em tratamento, penetrando direDe
13 de abril de 1959
tainente nas partes mais finas e in corpo da lata, tendo
engates
opostae externo
ternas das mesmas. ali condensado-, ginaisdispoatos,
interno á suportada SiaNilolaus
Wilhelm Knauf — Aleelevando a temperatura e provacan- mente
manha.
da a formação de uma soluÇáo rei bre o madril e os engatesamargiseguir,
mistura a ' qual tombe por gravidade nais são interdispOstos e,
Pontos característicos da invenuma ção
a é arrastada pelos vapores de sol- apertados para formarem,camade_Processo e instalação para
vente em excesso, até ser recolhida costura lateral de multiplas
nos tanques dn conjunto, a fim de das, o aperfeiçoamento caracteri- fabricar elementos de construção.
Privilégio de Invenção.
que na opa:acari subsequente. e me- za do pelo fato de compreender a
diante ap.icaçrio de calor. libere o
Pontos Característicos
combina ç o com o mencionado
aolvente sob forma de vapores os combinação
mandril, de-uma árvore ranhura1.
0
Processo
para fabricar elequais, em um nôvo ciclo, atuam só- mandril,
no referido mandr• mentos de construção
bra nova matéria por extrair, que da suportada
por meio de
matelo
dispostos
em
oposie
um
substitui a Já esgotada, já se tendo
materiais com tendência de se ene
árvore
ranhurada.
retirado separoalamente as graxas ex- ção à citada
a modo de feltro, como
entre as quais as citadas bordas trelaçarem
traida,s. — Um total de 6 pontoe.
fibras de qualquer natuinterengajadas são apertadas para sejam,
su l fatais miformar a mencionada costura, dita reza. e aglutinantes
caracterizado pelo fato de
árvore ranhurada e dito martelo nerais,
por meio dos materiais com
•
TEIMO 1519 108.364
tendo faces vibratórias paralelas, que,
tendência' de entralaçamento e de
cooperantes,
opostament
e
disporDe 5 de fevereiro de 1959
tas destinadas a apertarem forte- aglutinantes sulfáticos minerais, é
Farbenfab:Iken Bayer Aktiengesel- mente as bordas interengajadas, a preparada uma solução (suspenlschaft — República Federai Alemã:
ção) com grande excesso d'água
Pontos característicos da invenção mencionada face da árvore ranhu- que em seguida, é pré - moldada em
rada
tendo
pelo
menos
uma
rade "Processo de fabricação de estede véu, sendo a maior parte
res do ácido tiofosfórico" — (Privi- nhura de tolerância, nela trans- forma
água removida - antes do comelégio de Invenção) .
versalmente disposta, tendo uma da
19 — Processo de fabricação de és- profundidade maior do que a es- ço do processo de pêga . Um total
teres do ácido ticfosfórico, caracteri- pessura da mencionada costura de 20 pontos.
'nado pelo fato de transformar (4: lateral, -e a referida face do mar(alfa-clorometil) - fana) - (alcoil)
sulfatos; - sulfoxidos ou - sulfônsia telo tendo uma protuberAncia disTÉRMO 14.0 109.728
com sais de ácidos dia:coil-tiol — ou posta em oposição à citada ranhudlacoil-tion:-tiol-fosfóricos ou oxidar ra de tolerância e localizada sare
De 14 de abril de 1959
eventualmente os sulfatos de éster a mencionada face do martelo ao
Aluminium International Inc
obtidos em sulfoxidos. ou sulfonaa. longo do lado do engate externo
(Tm total de 4 pontos.
das referidas bordas interengaja- Estados Unidos da América.
das e projetando-se acima da ci- Titulo: "Mecanismo propulsor e de
tada
face do martelo a uma dis- carregamento de máquina manipulaN9
108.804
TERMO
tância suficiente para engajar o dora de latas".
De 20 de fevereiro de 1959-referido corpo da lata adjacente Privilégio de invenção. La Telemecanique Electrtque — ao mencionado engate interno e
Ponto característico
repuchar o mencionada porção
?rança.
1.° — Uma máquina para maniTítulo — "Processo de regularão engajada do corpo delata no inla aleira de desengatainento de re- terior da citada ranhura de tole- pular latas, caracterizada pelo fato de
les térmicos". — Privilégio de inven- rância, a fim de reformar e loca- que paredes laterais espaçadas delição.
lzar a tamada mais interna da mitam uma câmara contendo um
Ponto Característico
referida costura lateral na men- transportador para receber latas e
1 4 — Processo de regulação da soleira de desengatamento de um relé cionada ranhura, em. relação afas- um mecanismo de carregamento, o
térmico comportando uma pluralida- tada com a camada adjacente se- mecanismo de carregamento. compre-

portador de recebimento a partir da

placa, num trajeto parcialmente cir-

cular tendo um diâmetro substancialmente igual à largura do mecanismo
de carregamento, — Seguem-se C4
pontos de 2 a 9.
TERMO N.° 110.003
De 27 de abril de 1959
Requerente: — Siemens
Halske
Aktiengesellsçhatt.
Pontos característicos de: "Proceaso para metalização por vaporização,
especialmente no vácuo, do Rilhas de
material isolante".
Pontos caracterist:cos
1.0 — Processo para -produzir precipitações metálicas por evaporação
do um metal de metalização principal, especialmente no vácuo, sõbre
superfícies 'as quais são pra-metalizadas por um outro metal com ponto
de ebulição mais alto, mediante um
vaporizador pré v io, preferivelmente
para a metalização-vaporização bi-la-.
terei simultânea de ftilhas, fitas ott
similares, caracterizado pelo fato de
que o metal de metalização principal
só ou adicionalmente á aquecido e
evaporado pelo calor de irradiação do
vaporizador prévio. — Um total de
8 pontos.

\

TERMO N.° 110.020

De 18 de abril de 1959

Décinská Strojirna, Národni Podnik
Tchecoeslováquia
Titulo: Carro Guindaste com . duas
rodas acionadas e urna roda de comando. — Privilégio de Invenção.
Pontos característicos

___ C erro guindaste com duas

rodas dianteiras de tração e uma roda traseira de comando, caracterizado por um mecanismo de engrenagens controlador de uma ou outra das
rodas de tração, e cooperando com
o Mecanismo de contróle da roda de
tração de maneira tal que, fazendo
girar ema roda até alcançar uma posição defletida por , um ângulo determinado até uma posição perpandla
calar ao eixo longitudinal do • carro,
ela- promove a liberação da traoão de
uma das rodas que passa r livremente ou imprime a essa :Oda um
impulso de rotação em sentido Comi.
Seguem-se os pontos de
trario_
2 a 5.

TER1V10 N.0 110.752
De 27 de maio de 1959 Hércules Powder Company — Estados Unidos da América.
TituliS: Composições de Poliolefina
Estabilizadas — Privilégio de lavem
ção.
Pontos característicos
1.0 — Uma composição de polia.
de de órgftos termo-senedveta que guinte da citada costura, de modo endendo uma rode que pode girar em lefina estabilizada compreendend•

)
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um polímero de uma olearia contendo para fazer passar corrente entre os elepelo menos trile átomos ' de carbono, trodos e não tão alta que cause qualcaracterizada por incluir como um quer descarga substancial de hidrogeestabilizador para ele, um éster dial- Mo no estado, e coleta do cloro
quilico de ácido' tio-dipropianico em desprendo (Seguem-se os pomos de
com binação com um 2-(2'.-bidroxife- 2 a 24).
nila.-2,4,4-trimotil-dialquil-cromano, um
4-(2ahidmitifestil)-2, 2, 4-trimetiadial-

ra empregada como inversor de fase mente com 50 a 80 por cento em
ligando dois ressonadores de quartzo $o, -de cloreto de zinco, e, ainda'
com freqüência diferentes, respectiva- lo fato de que o eletrólito exter
mente, no anodo e rio catvde, a um_ acha-se engrumado ocen pó de ca
vos de alfarsobei. — Um total de
pólo. permitindo-lhas oscilar com uma. pombos.
diferença de fase de 180 graus estando o outro pelo de cada um dos ressonadores ligado ã grade da válvula
ate.15/40 112.441
TRAMO
149
111.6311
quil-cromano ou um alquilideno-bisseguinte, para a conseqüente elimina- Segura-se est poeção
de
influencia
da
capacidade
em
De 10 de agosto de 198e.
De 9 de Julho de 1989 .
tes de 2 a 11.
paralelo com èstes reasonadores c, tamRequerente: Ajniinoto Co.. bac, e bém,
Dispc6i,tsulte: Por-triz-Union G.
da ressonãcncia cm paralelo. (Um
Sanraleu Dist:tilem Co, loc. brasa ja- total de 4 pontos).
b.
13.,
211-wangen Jaast. —
ponesa
estabelecida
em
Chio-lu
Tomanha, 'TERMO N.° 110.800
gai Tapeie.
Pontos caracterietioos de: P11b
De 29 ele maio de 1919
•
Postos caracteristicos de: "Proeeesu
TeR,IVIO 112, 380
Feirnária Galvâniea. — (4'1+11N/q.
Sebamisio Mota Ribeiro de Vau- paest a obtenção de ácido Lailutamico
de Invençao).
De 5 de agesto de 1959.
concebe e josé Adotais° Abrenelses por fermentação bacteriana" .(Privilé
Pontos "ctoracteristicote
Studiengesellschaft
Kohle
Mit'
Bea9 4 0 de Invenção". .
"abe le .
elirãnkter Haftung — *Alemanha.
le
Pilha primária galv?rtioaa•
Titulo: "Aperfeiçoamentos aos do-.
Pontos Carecteciatteoe.
Pontos característicos da invenção intimamente
cingida por um invOlulm
beediçaa". — Privilágio de invmagio.
de
Processo
Para
a
Obtenção
de
Ci1° — Processo *para a obtenção de
cro, preferentemente de material sinclo-Dodeca-Trienos
—
(1,
5,
9)
Além
caracteres-risme
Pontos
ácido L-glutitmleo . por fermentação de Outros Hidrocarbonetos Cíclicos. tético, em mie por cima da Inaska det
depolarlzação acha-se disposta um
I.° . Apet fáçoarnentos mo dobra- bacteriano, caracterizado pelo fato de — (Privilégio de Invenção).
c?mara de expansão, caracteriz a
Pontos característicos, •
diças em especial, pau portas que se cultivar unia cepa de Brevibactepelo fato de que uma saliência, apela
— Processo para a obtenção .de.
devam ser mentidas abertas, caracte- rium lactofermentus nov.sp. .em um
cada a jato ao fundo do eletródiol;
ciclo-dodeca-trienos
—
(1,
5,
caldo
de
cultura
formentativa
contendo
g),
rizadoe pelo fato de que urna das file
negativo, preferentemente feito do.
de outros hidrocarbonetos oieli- zinco, atravesea uma abertura do in.
lhas da dobradiça apresenta, na sua pelo menos, 20 gramas-litro de vitarne alem
cos
dotados
de,
pelo
menos,
8
átomos
na
BI
(tiaraina) ou seus derivados,
volucria de material sintético e achaface confrontante com a outra, um
de
e de, pelo menos, 2 du- ,se
receitada a modo d9 rebite, es-,
elemento articulado — de configura- Juntamente com açúcares tais cernes plascarbono
ligações
no
anel,
caracterizado
tabelecendo uma vedaçao hermética
çao . em arco de circulo ou outra for- grliCose, frutose, sacarose, maltose, lac- pelo fato de se reagir butadieno, juntamente
com -o invólucro, — Une
tose Iiidrolizado de- amido, niéni de iscpreno ou piperileno na Presença
ma conveniente, num plano normal
total de 5 pontos,
dobradiça -- suscetível de ingressar, descompostos que desempenham as de catelividores constituídos por halivremente, ruma correspondente funções de fonte de nitrogénio, sob logenetos de tit?nio ou de cromo e
abertura retangular, adrede, prevista saldo de cultura fermentativa conterido hidrato de alumínio ou indretos meIluvaa 112.565
tálicos complexos. — Um total de 6
na outra felisa da dobradiça. — Se- dentro 'do limite entre cérea de '18 pontos.
graus
C
e
cêrca
de
37
graus
C
e
de
De 14 de agesto de 1D59.
guem-se os preitos de 2 a 3.
•-•
se separar, do caldo de cultura- o
Req uerente: AMP Incorporated.
ácido giutatnico assim formado. (Uru
•
TIRMO 112.388
Local: ratados Unidos da Ames,
total de 3 pontos),
TERMO NP 110.8,24
De 7 de agosto de 1959.
rica.
De 29 de ao de 1959
Depositante: Petrix - Union G.M.
Título: Apileackir de Terminais,
TERMO N9 1 1 2 . 1 50
Montecatini, Societa Generale Par
b.H., em Ellv.-angon Jagst. — AlePontos característicos.
manha.
L'Industria Mineraria e Chisalica —
De 30 de julho di 1959
.Pontos característicos da: Pilha - 1.0 — Um instrumento para cortas
Itália..
Galvenica Para Altas' Cargas Elétri- uma conexão elétrica de urna fileira
Titulo: "Composição aperfeiçoada ¡fali Development Company of Ve- cas
e Processo Para oabricá-la. ,- de Conexões C cOmprlinir a conexedi
de tinta de imprimir e processo para nezuela, C, A. — Venezuela.
cortada num condutor elétrico, com.
Privilégio de Título: "Montagem de utensilios". privilégio de Iavenção.
preparaçao".
preendendo
unia prensa -dotada de
'
Pontos
característicos.
Invenção.
. Privilégio de invenção.
um êmbolo disposto para movimenta(
1. 0 — Pilha galvánica para altas de vai-vem, uni jOgo de cunhas para
Pontos Caracterisekos
Pontos CaracteristV'eos
cargas elétricas, provida com una ele- realizar o corte e a compressão e urrii
19 — Um processo para a prepara11. — Uma unidade de aro detentor treidlo tia s01ução, preferentemente mecanismo de alimentação 'da fileira,
gllo de uma tinta adequada para es- sara montar utensílios no exterior de de zinco, um depolarizador, prefren- para mover a fileira para a arentel
crever e imprimir sôbre qualquer tipo en, cano ou armação compreendendo temente de bióxido de manganês, e entre as cunhas pelo cornprinirnto
de superfície e, mais particularmente, um aro para circundar froujcaAente a um eletrólito neutro ou ácido, ca.-- de uma conexão de ceda vae, tareie.;
por um eletrólito interno teriaado pelo fato de o Jaco de
de artigos fabricados feitos à base de dita armação, a -cavidade do aro titi- racterizada
com grande efeito sie compensação cunhas e o mecanismo de alimenta.'
resinas sintéticas, e que consiste essen- lando em direção a ambas as eetrerui- para
os iontes de OH com um teor
da fileira ¡minarem em conjun n
cialmente de um ot; mais polímeros de (ledes a / partir de uma região de dia- superior a 60 por cento em pêso, pre- cão
to, que é montado, de modo a podei
alfa-olefina, de um regulador de vis- metro máximo loca l izada intermedià- ferentemente de 70 a 80 por cento, ser removido, na prensa, de mod ,
cosidade C de" uma substencia que %lamente M ditas extremidades me- relacionados à mama seca de depo- que o movimento de vai-vem do em.,
produz pegajosidade, dissolvidos em diante o que o dito diãmetro interno larização, sendo que a massa de de- bolo atila aôbre o gigo de cunhai!.
um solvente, caracterizado porque, co- Forma em tõrno à armação uma a- polarização contém um teor de fuli- para que cortem e comprimam ne
mo polímero de alfa-olelina se empre- mara anular que é arqueada em seção gem superior a 15 por cento em pe- face de fechamento, e atila aôbre oif
preferentemente de 20 a 25 por mecanismo de alimentação para ta-1
ga um 'polímero de alfa-olefina de blo- transversal radial, um par de anéis so,
. relacionados b, percentagem ser avançar a fileira na face de aber.:
co estéreis, preferivelmente modificado em cunha denteis da dita cámara • cento,
do depolarisador, e &amado o depo- Lura. — Seguem-se os pontos. de 2.
quimicamente, o qual _é dissolvido co Ofsetbérn adaptados para circundar o larizador
moído tão- finamente que,
aissolvente na temperatura embaiam. dito cano, e mios de pressão manobrà- pelo menos, 70 por cento paferente-_, a 8.
(Seguem-se os pontos de 2 a II).
yds pare apertar os anéis axiaimente mente, 80 por cento do mesmo, pasTaRIMO 112.614
dentro de olnutra ene direção às suas sem através de uma peneira com
extremidades para acanhar os ditos 10.000 malhas por centímetro quaTERMO N° 111.366
De 17 de agOato de 1959.
antas entre o exterior de armação e drado. — U total de 9 pontos.
. t Imperial (iemical Industrim Liaeiècl se porções afiladas da dita cavidade,
Requereate: Wietnek Boyd Unipare atearem firmement eo dito aro
— Inglaterra..
Tfelab40 112.416
ted,
contra
p
movimento
relativo
à
armaTítulo: "Aperfeiçoamentos em ou peLocal: Canadá.
. -De 10 de ase5s4o de la59.
. letivos ao tratamento de soluções de da,. (aeguenese o* pontos ele 1 a
Título: Reator Nuclear produtor de
salmoura" --7— Privileglo de invenção.
Depositante: Pertrix Untou 0.m. Calor, Esfriado por Gás, de Ccenbua,
bife esi Ellseangen - Jagst. — Ale- tar ei Cerfanico, Moderador Sólido, de
Pontos Caracterisecos
manha.
Alta Temperautra.
Pontos caracteristicca de: Pilha Sã
TERMO N9112.215
Is -- Umpro éesso que permite a re - .
Pontos característicos.
ce. 081v/unos. — ( privilégio de Incdperação de cloro pela remoção de
1)e 30 de julho de 1959
venção).
1.0
—• Uni reator nuclear produto,
pelo menos uma porção substancial do
de calor, caracterizado por oomprea
Telefusiken G.M.B.H., Sociedade " Pontos caracteristwos.
cloro livre e disponível de uma salender Ima moderador compósto de
meara que comfraecloro livre e "dispo- a 'ie,-Ina•
,
•
1.0 — pilha seca galvánica caia material slóido; elementos combus.
e
Pontos carpcteristicos da invenção
nivel eqrneterizado por compreender a
eletródio de solução, preferentemen- tereis alongados, formados de mate-%
aelicsa5d, sos ele-asneias de urna célula ae "Filtro ativo de quartzo" —
te de zinco, um depolarizador prefe- rial sólido e regularmente espaçadoe
rentemente de bióxido Je manganes, dentro do moderador, sendo horizon%
oue , coritém ei dita salmoura, em que ‘' ilégio de leaelleto•
um eletrlito de clor ‘to de zinco, tais os eixos longitudinais dos cui;4'
e
e enodo tete é substancialmente atacaPontoe .CaracterisftkoS
carecterizada pelo fato de que tanto mentos combustíveis; • naleaged
do pelo cIor;" e Salmoura clorada g o
19 — 1,1tro ativo etem ressoandotes o eletrólito interno como o eletrólito através do reator, para a passage
ubstanctaiment
ataca•eitedo nio
é ee
de unia
orn„ de quartzo caracterizado P elo fato de externo consistem em uma. soluçlo do gás' refrigerante em direção ver'
.t do pel:, s;-.
1seneeli eiornde...
de cloreto de zinco com, pelo menos,
— aeçuen-se os poisos de
tia cletromotriz pelo Plenos suficieete! çQmPr9en;d"' úrna
*O por cento era lideo, preferente- a 9:

.1,72
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s TORMO N° 112.834

tacto com o citado
TERMO 129.120
alumínio
antes
de
contacto
do
últi.
De
12
de maio de 1961.
De 27 de agôsto de 1959
mo com o citado tetra-halogeneto de
Requerente:
P M C Corporation,
lbequerente: International MIM- titânio. Seguem-se oa pontos de 2
firma
Norte-americana.
emes Machines Corporation. •
a7,
Pontos característicos de: TrataT,ocal Estados Unidos da America.
mento de "Panos", — Priviksgio de
Título: Sistema de ProcessamenInvenção.
to de Dados.
TERMO 116-531
Pontos característicos.
Pontos cartacterísticos
0
— Processo para prover uni
1.
De 27 de janeiro de 1960.
produto de fibras, resistente a auji19 — Sistema processamento de
dados tendo meios para armazenar Requerente: P. Hoffmann-La no- dade e resistente ao enrugamento,
tendo um elevado valor de refleca pluralidade dados e ,palavras che Se Cie. Société Anonyme.
tencia e, por outro lado, boas proprogamas de instruções em lo.
, priedades físicas, caracterizado pelo
Local: Sulça.
Cais de armazenamento selecionáveis
de se introduzirem nas fibras
Processo Para a Preparação fato
por endereços individuais e meios deTítulo;
celulósicas, cérea de 1 . a 15%, baseaCobalâminas.
do sabre o pêso a seco das fibras, de
para selecionar dos meios de armaresina nitrogenada do ' grupo que
zenamento, grupos individuais das
Pontos característicos,
consiste das resinas de metilol e alpalavras de instruçõee, caracterizacoximetil-uréis-polifencionais é das
o por meios controlados pela sele1.0 — Procnsso para a preparação resinas de metilol-e-alcoximetil-meção de uma• palavra de instrução de Liaroxo (aquo)-cobalaminae con- lamina, uni. agente de cura, acklico,
pelos ditos meios de selecionar para tendo uni constituinte nucicotideo a para dita resina, e cerca de 0,12 a
selecionar ao menos uma parte de partir de ciano-cobalOminas conten- 0,2%, baseado gebre o pês.o da Iesina,
do um - constituinte nucleotideo, ca- de peróxido de hidrogênio, introduuma palavra adicional armazenada racterizado
pelo fato de que se rea zindo-se dito perimido de hidrogênio
para completar o conteúdo de infor, &cem num ciano-cobalamma
conum peroxido do grupo que conmação operacional da palavra de tendo um censtituinte- nucleotídeo como
siste de peróxido de hidrogênio e
instrução selecionada, e meios sensí- meal ente ajuda de um composto de
de uréia, e de se aquecer
veis a Instrução operacionais espe- titânio (III), separa-se o ácido cia- as fibras celulósicas, tratadas, até
elficadas pela palavra de instrução nítirico formado de cobalamina re- tale a resina nitrogenado esteja
selecionada para cumprir operações duzida e oxida-se esta na ausência Curada até uni estado têirno-çndurede iontes cianeto. — Seguem-se os eido ou têrmo-fixo, — Um total de
de processamento de palavras em pontos
de 2 a 5.
8 pontos.
conformidade com a mesma. Seguem-se os pontos de 2 a 9.
TERMO 1\I9 115.818
De 23 de dezembro de 1959
Requerente: Cilia Société Arionyme, firma suiça.
Prsetos característicos de: "Proocaso para a fabricação de sais hidro_solúveis , de corantes de entra,
guinona" — (Privilégio de Inven00 ) •
— Processo para a fabricação
_de sais hidro-solúveis de corantes
de antraquinona, caracterizado pelo
tato de um corante de antraquinona, o qual contém um único núcleo
de antraquinona ,estar livre de grupos de ácido; cornuoicando hidro-solubilidade e conter cm, pelo raenos,
uma posição-beta, uni grupo' omino,
ser acilado com uni halogeneto de
um ácido monocarboxiiio alifático, o
qual contém (a) um grupo amônio
quaternário ou (b) um átomo de
halogênio móvel, e, quando o produto de acilação contiver um átomo
de halogênio móvel (b), o produto
de acilação ser condensado com
irma amina tercitária ou ser condensado com uma omina primária
ou secundária e o produto dê condenação, assi mobtido, ser tratado
com u magente alcoilante, para
convertê-lo num sal de amônio que ternário. Um total de 4 pontos:
TÈRMO N o 115.6C7
De 17 de dezembro de 1959
Requerente: Goodrich-Gulf Clie_
laicais, Inc.
Local: Estados Unidos da América.
de
isopreno.
ão
Titulo: Polimerizaç
1° — Um processo para produzir
polímeros de isopreno, num meio
tie hidrocarbon cto com um catalizador ativo preparado por combinação
de um tri-hidrocarbil-alunainio P. um
tetra-halogeneto de titânica caracterizado pelo citado meio conter - uni
ter não polimerizáve l, como ativae modificador de um cataliza, geie tenha Rido pósto em cora

L

IMPÔSTO DE SËL0
— Consolidação baixada com
o Decreto n. 45.421, de 12 de
fevereiro de 1959. — Circular
n.° 6, de 19 de fevereiro de 1959,
do Ministro da Fazenda,

DIVULGAÇA0 N.° 810

Preços Cr$ 100,00
A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Mende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

FORMULÁRIO
ORTOGRÁFICO
2056

Dividgzçie: n.•

V ad("
Praio Cr$ 1,00

ÂVNDAm.
4

•

Saelse de Veaties t Av. Rodrigues Alvitz:P
Agencia 11 Ministério de Fazendo

Aseade-c,t , a pediwias pde Ileniço da Reezabdaa Pitai

Maio de 1963
Ta.R.M0 116.773
De 15 de fevereiro de 1960;
Requerente: Union Carbide COrp0ration.
Local; Datadas Unidos da Mn.
l
rica.
\ Título; Processo e Aparêlho Para
produzir Réde lextrudada.
Pontos característicos.

0 Uni processo para produzir
uma aele termoplástica extrudada
caracterizada por extrudar um primelro conjunto de fibras termoplásticas individuais paralelas dispostas
num círculo; extrudar u msegundo
conjunto de fibras termoplásticas inviduais paralelas dispostas num circulo concêntrico ao primeiro circulo
de fibras extrudadas; e dirigir os
conjuntos de fibras ao longo de percursos entrecruzados. — Seguem-se
os pontos de 2 a 14. —
1,

TERMO N' 116.353
De 21 de janeiro de 1960
Requerente: Phillips Petroleum
Company.
Local: Estados Unidos
da Arné.
1
rica.
Titulo: "Aparêlho para pôr sóli.
dos em suspeosão em líquidos". _
19 — Aparam parta formar uma
suspensão de sólidos em liquido
numa cuba, na qual se pode intro.
duzir liquido por meio de um con.
duto e se podem introduzir sólidos
por meio de dispositivos alimenta.
dores d eparafuso de velocidade
variável, caracterizado por disposi.
tivos para variar a velocidade de
escoamento de liquido do conduto de
modo inversamente proporcional e
en-i resposta a variações do volume\
da suspensão dentro da cuba e dia.
positivos' para variar a velocidade
I dos ' dispositivos alimentadores de
parafuso, de modo diretamente pro.
3,)orcional e em resposta a variações
do escoamento de líquidos, pelos
dispositivos cle conduto. SegUem-se
os pontos dé-2 a 5.
TERMO N.° 115.490
De 11 de dezembro de 1954
Requerentz: Deh/dag Deutsche Hydrierwerke G.M,B.H.. Düsseldorf —
Alemanha.
Pontos Característicos: •tProcesso
para a obtenção de compostos macro.'
moleculares, que cantem grupos de end.
xidos» (Privilégio de invenção).
1.°) Processo para a obtenção de
compostos de moléculas mais comple.

xas, encerrando grupos epóxidos, caracterizado pelo fato de que ésteres de
ácidos insaturados, mais complexos, alifáticos ou hidroaromáticã, respectivamente dos correspondentes alcoois iasaturados, derivado: de radicais de hi-

drocarbonetos com 12 a 26 átomos de
carbono são postos em contacto de di

ou poli-carboxil-ácidoS, em presença de
atirador-és ácidos, capacitados para a
formação de anidridos mistos e de se
tratar a mistura com paróxido de hidrogénio, em que a quantidade total de
di ou poli-carboxil-ácides e atiradores
ácidos não ultrapa'sa 0.5 mcil e a quantidade total de peróxido de hidrogénio
perfaz de 1,1 a 2,0 moi por dupla
ligação do material de partida e• a
temperatura de reação está na escala de
O — 100"C, de preferência, de 4060°C. Um total de 6 pontos.

-
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Termo n. 580.834, de 28-2-63
Salomão Kalichsztein
Guanabara

rfraloe ao. 580.827 e 580.828, de
28-2-63 .
' grgio Santos Mendes
Guanabara

SOSSA - RIO

•

Termo n. 580.838, de 282-63
Indústria Química e Farmacêutica
Schering S. A.
Guanabara

ZIM-ATREX

r.iNDúSTRI A BE.ASILEIRÃ

Indústria Brasileira

Classe 8
Artigos da classe
• Classe 32
Titulo de Estabelecimento

Classe 36
Artigos de vestuário em geral

Teimo n. 580.829, de 28-2.43
Salomão Eschenazi
Guanabara

Termo n. 580.835, de , 28-2-63
J. R. Geigy S. A.
Suiça

'Virmo n. 580.842, de 28-2-63
(Prorrogação)
Societe Anonyme des Ciments Portlaan
Artificieis Belges D'Hartnignies
Bélgica

:pRORROGAÇÁO.

Classe 3
Uru preparado antibiótico
Termo a. 580.839, de 28-2-63
(Prorrogação)
Willy Voigt
Rio de 'Janeiro
1.PRORROG4ÇÃO

—

Classe 16
Cimento branco

4

Classe 32
Artigos da classe

Teimo. n, 580.843, de 28-2-63
Colgate-Palmolive Company
Estados Unidos da América

Tertno n. 580.830, de 28-2-63
Kibelanche Ltda.
Rio de Janeiro

DESCONGESTIM

ki.ramche
ar
Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabckcimento
Termo n, 580.831, de 28.2-63
Gana — Construtora irmãos Albuquerq ue S. A.

EDIFÍCIO
SOCIAL
Classe 33
Titulo de Estabelet....aento
Térino n. 580.832, de 28-2-63
A Sainaritana Armarinho Ltda.
Guanabara •

SAMARITANA

Classe .3

Classe 49
Brinquedos em geral
Termo n. 580.840, de 28.2-63
Classe 50
Displays impressos de cartolina ou pa- Artefatos- Plásticos Sul Industrial Ltda,
Rio Grande do Sul
pelão, para cartões contendo preparados
mata-moscas

Termo n. 580.833, de 28-2-63
Salomão Kalichsztein
•
Guanabara

Dogenis Modas
Classe 31)
Titulo de Estabelecimento

rados para serem usados tia medicino
ou na farmácia
Termo n. 580.844, de 28-2.63
Colg ate-Palmolive C.ompany
Estados Unidos da América

Têrtno n. 580.836, de 28-2-63
Mead Johnson Et Company
Estados Unidos da América

ANTICONIGESTOL,

BETA -CL R

Classe 48
Perfumaria, un:ntéticos ,dentifricios, sa.
bonetes e preparados para o cabelo.
Artigos de toucador e escovas para as
dentes, unhas, cabelo e roua

Classe 3
Uns preparado farmaceuticir com ação
sedativa e hipnótica

Termo n. 580.845, de 28-2-63
J.
Aktinson Litnited
Inglaterra

Termo n. 580.837, de 28-2-63
(Prorrogação)
Tavannes Watch Co.
Suiça

SAIGON
Classe 28

'PRORROGAÇÃO,

-INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3u
Artigos da classe

Substâncias ql.:futicas, rodutos e prepa-

LANYC.
Classe 8
Relógios em geral, inclusive relógios
portáteis e portáveis; relógios para
adorno, ou em objetos de adorno, relógios pulseiras, relógios de bolso, relógios
para lapela, relógios em broches; relógios em anéis, relógios de mesa; reló..
gios de alatine, despertadores, cronômetros

Sacos plásticos para embalagem
Termo n. 580.841, de 28-2-63
(Prorrogação)
Compagnje Française Des %dunas
D'Orsay
.
França
PRORROGAÇÃO

MUORD,
Classe 48
Artigos da classe

Liasse

43

Para distinguir: Sabonetes sólidos, Ti..
quidos, pó. creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em
bastões para barba --- cremes para
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coiiração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode,' cosme.
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, p ..5 de
arroz, comprimidos e em tabletes, tta•
tyrds para cabelo, ,lemtitricto em p6,
licalido,...concusls e .n pasta, sabões
dentifricios, essencias, talco perfumado.

.
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lianas para embelesamento da pele,' - Thin° is. 580.852, de 28-2-63
Artes Gráficas Três Irmãos Lida.
ou concreto, tôni•
oo llqui2),
Guanabara
cos e vigores para cubelo e pele. depilatórios em liquido, Pó °ui coacretos,
pomadas, vernizes, tabletes, lapis, paitas, líquidos e esmal tes para limpem
das'unbas, águas de quin't. sacheis pare
i - . • putumar quarto, em pacilhas, tabletes
e em pó, pre s-ados tiquidos, em po e
Classe 50
pca adas para evitar o s mor, vaselina
Impressos
perfumada, sais para banho
Termo n. 580.853, de 28-2-63
Termo n. 580.846, de 28-2-63
Fruticola Ciambarelli Ltda.
Aiinomoto do Brasil S. A. Indústria
Rio de Janeiro
e Comércio
São Paulo
•

461

AJI-SALT

FRUI !COLA Cl AMBARELL:1

Termo i--580.847, de 28-2,63
(ProrrogaçãoGeraria Milis, Inc.
Estados Unidos da América

,•41,

•CZI ,111,

• .

Classe 41
Farinha de trigo
Termo n. 580,848. de 28-2-63
Ajinornoto do Brasil $. A. Indústria
e Comércio
São Paulo •
-

AJI-SIIO

ramo p.• 580.860, de 28-2-1943
Y.aaa do Cajú Ltda.
Guanabara

Termo a.° 580.866. de 28-2-1968
Ilattscanioa Braswagen Lida.
inata Catarina

"CASA DO CAJti

Mecânica
braswagen Ltda..

Clame 44
Título
Termo n.° 580.861, de 28-24§63
ladúetrias Químicas Beatice Ltda.
São Paulo

Nome Comercial
'Nino n.° 580.867, de 28-2W
Paranaml Lida .
Senta Catarksa

BENF1C4
IND. BRASILEIRA

Classe 46
Alvejantes', amidos, anil, água de lavaTermo n. 580.854, de 28-2-63
deira, água sanitária, cera para soalhos,
Casa Figuva, Frutas e Legumes Ltda. detergentes, esponja de aço, fósforos,
Guanabara
lixivia, lã de aço, pomadas para calçados. palha de aço. preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
CASA F IGLIVA
e objetos, panos para polir e para lim.
peza, panos de esmeril e material abraFRUI- AS E LEGUMES.
sivo empregado na limpeza de metais
objetos, sabões em geral e saponáceos,
Classe 41
e velas a base de estearina,
Comércio e importação de . cereais, frutas velas
sabões em pó, em flocos, esponjas de
' e legumes
limpeza
Termo n. 580.855, de 28..2-63
Termo n.° 580.862, de 28-2-1963
Casa Sabaúna, Cereais e Legumes Ltda.
Produtos Químicos Teco Ltda.
Rio de Janeiro
São Paulo

CASA SABAálA
CEREAIS E LEGUMES

Nome Comercial

'ferino u.° 580.868. de 28-2-196111
Oroanização Som-Gráfica S.A.
Santa Catarina

Organização,
PULGACIO Som Gráfica S:--A)
Nom eComercial

IND. BRASILEIRA

Classe 41
Titulo

Têm mi.° 580.869, d e28-201963

' Clame 2

Termo n. 580.856, de 28-2-63
Importadora Letaliano Ltda.
Rio de janeiro

Serraria Santa Catarina Ltda.
Santa Catarina

Inseticidas
Termo a.° 580.863, de 28-2-1963
E. S. Cravo
Guanabara

Serraria
Santa Catarina LtdN

I M PCRTADCRA LETALIANO

Classe' 41

Têrmo n. 580.849. de 284-63
Alinemoto do Brasil S. A. Indústria
e Comércio
Sal e condimentos
São Paulo

AJI-C1-110
Classe 41
Sal e condimentos
•
Termo n, 480,850, de ' 28-2.-63
AiinornOto do Brasil S. A. Indústria
e Comércio
•São Paulo

INome Comerciai
Classe 41
Título

870- de 28-2-1963
Pôsto de Molas N. S. 'Aparecida UM.
Santa Catartna

Termo a.° 580.857, de 28.2-1963
Improtadora e Exportadora RioCatfiguazes Ltd*.
Guanabara
IMPCRT.,DCRA reXPERTADUCA
R I 0-CÁTÁGUA2CS

Cipsses: 41, 42 e 43
Título
Termo n.° 580.858, de 28-2-1963
Cobram, Consórcio Brasileiro de
Automóveis e Máquinas Ltda.
Guanabara
BRASILEIRO'
Aurci4e ir MÁQUINAS

Classe 41
Sal e condimentos
Terno ii, 580.851, de 28-2-63
Allnémotoi q brasil 8. A. Indústria

Claggst 6 e
Titulo
Terno
CM)

•

44%.117-3442..
Classe 41
•
, Sai e condimentos

" CASA

21

Termo n.° 580,864, - de 26-2-1963
P Zuka Mecánica Santa Filomena Ltda.
Senta Catarina

Pasta Mecânica
Santa Filomena Ltda.

• 5.

V'è4

KÁK I DE FRUTO

ÇLCI:°
s.0)

—

,

Nome Comerciai
Termo ri.' 580.871, de 28-2-1963
Auto Peças Modal Ltda.
Paraná

Nome Comercial
Têm° n.° 580.865, de 28-2-196-3
Auto Revisão Ltda.
Santa Catarin a

480.859, de 28-2-1963
Náld de Frutas Ltda.
(banaligra

daMe 41

_Poste de Molas
N. S. Aparecida Ltda.

Classe 36
Calçados

eCBRAM, CO IS41CIO

• COnttrflO
5 ã Q Pêlila
,

196is)

Classe 41
fltulo

Classe 41
Sal e condimentos

otalli110014. •
a.. "41.1.4 ira 44,
f!C)
:11Ak)

I Meie., de

Nouse Conwirelai

Indústria Brasileira
,

Classe 21
Freio (parte 'Integrante do veiculo41,

mecanismo- para acoplamento
m de v
culos ferroviários, orelhas cie para&
para aparelhagem de tração, amortece.
dores' de choques, paracroques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos auto-ofminhões, alavancas, alavancas de cânt.
Nó, alavancas de freios, breques, bei
,CM de freio, braçadeiras- de mola, bm,.
chas, barcosi , barros de tração. barre
cl1ee441o, -cabos de veículos, carroesía

'Quinta-feira 31,
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.

chassis, carcassas. coroas, capotas,
gatas para veiculos, engrenagens, emreagem, feixes de molas, hélices, moc, motociclos, mancais de velculos
pWals, paralainas, porta laterais, piithões, porta-rodas, parabrisas, para*choques, pistões, rodas, reboques, tamores de freios, -varetas de veículos,
bicicletas, motocicie tas, retentores, aros
para bicicletas, braços para veiculo&
çrapas circulares para veículos, cubos
de veículos, desiigadeiras, fronteiras
para veiculos, .notociclo, manlvnas,
para-lamas, varetas de controle do
afogador e acelerador
nas,

Termo n.° 580,872, d e28-2-I963
Revendedores Promenac S.A. .-- Produtos Agrícolas e Mecanizados
Nacionais
Santa' Catarina

Umas na. 580.883 à 580.923, de

28-2-1963
Banco Novo Mundo S.A
Guanabara

,-

Classe 10
Aparelhos e instrumentos para a cirurgia a medicina e a arte dentária
Classe 11
Revenuedores Promane p.
Ferragens e ferramentas em geral
Produtos Agrícolas
Classe 12
Botões, etc.
e Mecanizados Nacionais
Classe 13
Jóias e suas imitações, usadas como
Nome Comercial
adornos
••
Classe 14
Termo n.9 580.873, de 28-2-1963
Vidro e seus aretfatos
Rennvadora Pneus Mourão Ltda.
Classe .15
Paraná
Artefatos de cerâmica, faiança e louça
vidradas
Classe 16
Material de construção
Classe 17
Instrumentos e petrechos para escritório
• e desenho
Classe 18
Armas, munições e exlosivos
Classe 19
Classe 39 Animais vivOs, aves e ovos em geral
Titulo de Estabelecimento
Classe 20
êrmos as. 580.874 à 580.882, de
Petrechos navais e aeronáuticos
28-2-1963
Classe 21
1 Banco Novo Mundo S.A,
- s e suas artes integrantes
Veículo
Guanabara
• Classe 22
•
Fios em geral ara tecelagem e uso
comum
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 24
Artefatos de algodão, etc.
Classe 25
estátuas, etc.
Classe 26
Artefatos de madeiras, osso e marfim
Classe 27
Artefatos de palha ou fibra
Classe 28
Artefatos de material plástico
Classe 29
Espanadores, etc
Classe 30
,.
Guarda-chuças,
bengalas e sombrinhas
Classe 1
Classe
31
Substâncias e preparações químicas
Tendas, etc.
usa das nas indústrias
Classe 32
Classe 2
Jornais, etc.
Substâncias e preparações químicas
Classe 33
usadas na agricultura, etc.
Operações bancárias, etc.
Classe 3
Classe 34
Preparados farmaceutiucos
Tapetes, etc.
•
Classe 4
Classe 35
Minérios em bruto e madeiras em bruto
Artefatos de couro. Peles
ou parcialmente trabalhadas
Classe 36
Classe 5
•
Artigos de vestuário 'cm geral
Metal- era bruto
Classe 6
Classe 37
Maquinas industriais e suas partes
Roupas de cama e mesa. Toalhas
integrantes
Classe 38
Classe 7
Papel e seus artetatos
Máquinas agrícolas . e suas partes
Classe 39
integrantes
Artefatos de borracha e guta-percha
•
Classe 8
Classe 40
.AParélhos elétricos em geral,•etC.
Móveis em geral
Classe 9
Classe 41
Instrumentos musicais
.Prochitos alimentícios em geral

Renovadora Prietis
Mourão

•

Clases 42
Bebidas alcoólicas
Classe 43
Bebidas sem álcool (refrigerantes)
Classe 44
Cigaros e charutos, etc .
Classe 45
Sementse e mudas para horticultura, etc.
Classe 46
Produtos e material para limpesa
Classe 47
Gazolina e lubrificante
Classe 48 -'
Perfumaria e artigos de toucador
Classe 49
Brinquedo se passatempos
Classe 50
- Impressos em geral, cartazes
Termos ns. 580.924 à 580.925, de
28-2-1963
Banco Novo Mundo S.A.
Guanabara

Maio de 1963 1883
grafo de qualquer tipo paia guará!.
(suspensão cardan-, ob&ervatório Cl
qualquer outro fixa de registro de teu.'
po em documento, para cheque. pre •
tocolo e fim semelhante, de vigdanti
para automóvel ou qualquer outro veiculo; para camparrário, edifício, logra •
douro público e semelhante; qualqui. outro tipo de relóskio, inclusive elétrico
Termo n. 580.928. de 28-2-63
Alexandre Djukic
•
São Paulo

(1,030 METROS
OA EMISSORA
Caste 32
Expressão de propaganda
Termo n. 580.929, de 28-2-63
Alexandre Djukic
• São Paulo

MO METROS
DA Ma
O MUSClasses: I a 50
Expressão de propaganda
Classes: 1 a 50
- Insígnia
Têtrao n. 580.926, de 28-2-63
Importadora e Exportadora Caldas
Correia Ltda.
Pernambuco

•
Classe 32
Expressão de propaganda
Termo n. 580.930, de 28-2-63
Seta Comercial Ltda.
.
São Paulo

SETA
COMERCIAL LHA>
Nome Comercial

Termo n. 580.931, de 28-2-63
Classe 8
Itnperio — Distribuidora Geral de
Relógio de Mis°, de pulso e semeValores Ltda,
lhanterde guarnição ou de cima de
São Paulo
mesa; de armário ou de pendurar, com
ou sem cárrilhão, cuco, caixa de música
e semelhante; despertador, hlelusive elé..
trico, com ou sem caixa de música; de
contróle de tempo de tarefa (service
record-; de ponto, de precisão, cronóINDÚSTFtIA BRAsmrpt
grafo de qualquer tipo para marinha
(suspensão cardan-, observatório ou
qualquer outro fim; de registro de temClasse 50
po em documento, para cheque, pro• Impresos em geral
tocolo e fim semelhante, de vigilante;
para automóvel ou qualquer outro vai.. • Termo n. 580.9.2, de 28-2-63
calo; para campanário, edifício, logra- Cimala — Sociedade Mecanizadora de
douro público e semelhante; qualquer
Lavoura São Paulo Ltda4
outro tipo de relógio, inclusive elétrico
São Paulo

IMPÉRIO

Termo n. 580.927, de 28-2-63
Importadora e Exportadora Caldas
Correia Ltda.
Pornambuco

-MIAU
INDÚSTRIA.BRASILEIRi

Classe 8
Relógio de 1.161so, de pulso e sane:.
lhante, de guarnição ou de cima de
mesa; de armárig ou de pendu.ar, com
ou sem carrilhão, cuco, caixa de música
e semelhante; despertador, inclusive elé..
trico, com ou sem caixa de música: de
contrõle t de tempo de tarefa (service
record-; de ponto, de precisão, cron6-

Classe 7
Máquinas e utens.lios para serem usa..
dos exclusivamente, na agricultura •
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos meai.
nicos e empilhadores combinados
irrancadores mecânicos para agriculta.
ra, batedeiras para cereais. bomba*
para adubar, ceifadeiras, carpidetras,
ceifados para af foz, charruas para aprt.
culutura, . cultivadores. debulhadurea,
destoeadores, desentegradores, esmaga.

•

•

-- r;31- 8 .84 Ot>tri-felra 20

DIÁRIO OFICIAL 1§.4ão 111)
Niellelffil~1111~

f

lotes para á agricultura, escarrificat-, ame ench9vadeiras. facas para
par ' a grAcolas, ferradeirás, gadanha.
' narras para arado, grades de Micos
• DIF dentes, máquinas batedeiras para
".4

agrir.rultura, máquinas insetifugas,
gutása vaporizadoras, máquinas de
[RI Angir. máquinas niveladoras de terra.
▪ 11tiáqUinas per Luracioras para a agricali taria, máquinas de plantar, motoctiar.
-- ruas, máquinas regadeiras, máquinas
- roçar, de semear. para sulfatar, de
tosoulr, de triturar, de estarelar ' terra,
' para' : irrigação, para matar formigas e
outrás insetos, para tiurrifar e pulveri•
Lar desinfetantes, para adubar, oara
agitar e espa l ha ,. palha, para colher

• -

algodão. para colhei cereais, máquinas

' amassadoras para tias agricolas de

'-tortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas ombinadas ' para ia
Mear. e culturar, de desbanar, para
• idlar. 1 máquinas e moinhos para torra• 'geris, máquinas toscadoras, ordenalo•- ires 'mecanicos, raladores mecânicos. ri>
• /os 'compressores para a agricultura.
• laehadeiras. setueadeiras, - segadeurts
"- tocadores de terra, tosadores, de gra.
na, tratores agricolas, vályulas para
máquinas agrtebl4s
"••

sse

Têrmo n. 580.943, de 28-2263
Para diskInguir: Aventais, blusas, bitu. Prceneg Protnotora de Melhoram
sões, boinas, botas, babadouros, casam do Estado da Guanabara L

3ter'
.9vi9,
ethei

cos, coletes, capas, c.haleá, cachecols,
Guanabara
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas. camisolas, cuclas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e' de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantas, melas, enaillots, mantas, man.
Classe 32
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
Artigos da classe
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
poleinas, pijamas, punhos, robe de
Termo n. 580.944, de 26-2-63
chambre, sobretudos, suspensórios, sOu. Promrg Pránotora de Melhoramentos
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
do Estado da Guanabara Limitada
Classe 40
Guanabara
Móveis de metal, vidro ou madeira, astofados ou não; colchões, travesseiros
e acolchoados para móveis

ó>

MEIO

16.44111

21..

'fiASCEU POBRe'
'fICOU RICC
MUS 4.'i
CENTENÁRIO,

Termo n. 5G:1 .939, de 28-2-63
(Prorrogação)
Warwick Manufacturing Corporation'
Estados Unldos da América

Classe 32
Artigos da claSse

•-•-•

r.".?

ORROGAÇo
Classe li
Acame liso, farpado, ovalado ou em actlã
-

• Térra ou, 580.950, de 28-2-88
Warner Hudnut Inc.
Estados Unidos da Amériea

AT

.
;PRORROGAÇ

4111P

'Nano n. 580.945, de 28 -2 - 63
Editora Alvorada Ltda.
Guanabara
•

n. 580.933, de 28-2-63
Itap 3. A. Indústrra récnica de
Artefatos Plásticos
•)1 ,,
São Paulo.
Classe 8
Aparelhos receia-fores de rádia, fonógrafos elétricos e combinações de rádio e
fonógrafo, e partes dos mesmos
Têrmo n. 580.940, de 28-2-63
Indústria e Comércio Kuki de Decora.
ções Ltda.

INDÚSTRIA BRASIIIIRA,

íftElt9

KUKI
Industrie. Brasileira

Classe 28
Classe 16
Socos, envoltórios e outras,mobalagens
Cortinas e persianas em palito de ma..
de material plástico
delta
`.Térnao n. 580.934, de 28-2-63
Têrmo n. 580.941, de 28-2-63
:Vertical S. A. Comercial e Importa(Prorrogação)
dora
Mercearias Nacionais S. A.
São Paulo
Guanabara
-

Revista Federal.
de.Legislação Tributaria
Classe 32
Uma publicação periódica (revista)
Termo n. 580.946, de 28-2-63
Editora Alvorada Ltda.
Guanabara

Legislação
Tributária
Classe 32
Uma publicação periódica (revista)

Cie:~ 3
Produtos medicinais e farmacêuticos ma.
pecialmente um preparo medicinal para
o tratamento dos estados espasmódico

s‘do trato gastro-intestinal

Têrmo n. 580.951, de 28-2-63
• De, Minus Comércio e Indústria de
Roupas S. A.
,Guanabara

A Linha do seu Busto
É 'tii- Linha da sua Idade
• ,P4ORROGAÇA0
•Classe 36
Frase de propaganda
Virmos as. 580.952 e 530.953: de
28-2-63
•
Micro Espuma Artefatos de Borracha
S. A.
Guanabara .

Termo n. 580.947, de 28-2-63
Joaquim Fonseca Filho ComéreicLe
Indústria
Rio Grande do Stil

slitsiE0tam){01165

INDÚSTRIA rnw..-.;;T,EIRA

Indústria Brasileira

13 AN. AN 2i:

Classe 8
'Aparelhos fotográficos -e cinesnatográficos, artigos óticos e fotopticos

Classe 39
Acopladores. argolas, aros, anéis. cal,.
ços, elásticos, escoros. esteiras, fios: laminas, molas, protetores, rolos, tubos
Termos os. 580.935 a 580.938, de
veras e varetas de borracha em espuma
PRORROUCAO
28-2-63
ou em esponja
r"49ermercados Peg-Pag S. A.
Classe 41
Classe 23
Ciasst
São Paulo
Artigos da classe
de qualquer espécie impregnados
Silenciosos para automóveis de passa- Tecidos
ou revestidos de borracha esponjosa ou
geiros, cargas e outros veículos
Termo n. 580.942, de 28-2-63
espumosa
Promotora de MelhoramenPromeg
Termo n. 580.948,
Limitada 28-2-63
termos as, 580.954 à 580.95
tos do Estado da Guanabarade
Joaquim Fonseca Filho Comércio e
••
Guanabara
28-2-1963
Indústria S. A.
'Miem Espuma Artefatos de Borracha
Mi-Latria Brasileira.
Rio Grande do Sul
Sociedade Anônima

'

PEG-PAG

Classe 34
Tape" cortinas e panos para assoatLos e paredes: linóleos, oleados e en'tarados. alcatifas, capaciras. cortinas,
estores e sanefas
,
Classe 35
Couros • peles preparados ou ao; ar.
likies de couros e peles tião lecialdsa
ecdras desses

•;

tOPA ` 4.°
CENTENÁRIO

•

OFICINA FONSECA
,PRoRftoGfteda

Micro Espuma
indústria Brasileira
,Classe 39

Classe 32
Artigos cla dane

Classes:

3, 6,

7. 8, 11, 16, 21 33 e 40' Ar.oplaãarrS, argogas, aros, anéis, cri'.
Titulo

ços, elásticos, escOros, esteiras,
, fios,

••

Maio de 1963 1885
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CEM

n. 9 580.959, de 28-2-1963
Elevatec Peças Ltda.
Guanabara

minas, molas protetor tes, rolos, tubos,
varas e varetas dç borracha em espuma
ou em esponja
Classe 23
recidos de qualquer espécie Impregnados ou revestidos de borracha em
espuma ou em esponja

num°

Termo n. 9 580.956, dz. 28-2-1963
r boratório Nortelarrna Ltda.
Pernambuco

•Indústria Brasileira
•" Classe 8
Relógios e despertadores

Termo n.° 580.965, de 28-2-1963
Empresa Cine Nacional Ltda.
São Paulo

*(•=Dozeg!ucon»
•

580.964, d e28-2-I963
São Paulo
Relojoaria Gallo Ltda.

Têrmo a.,

Classes: 5 e
Título

Indústria érasiieira

Termo n. 9 580.960, de 28-2-1963
Cerâmica Fragnani Ltda.
São Paulo

Classe 3
Um preparado farmacêutico. indicado
nas intoxicações hepáticas e suas
manifestações

lIndústria
Classe 33
Empresa cinematográfica

TíSrmo n.* 580.957, de 28-2-1963
Pedro Artes° Odega
São Paulo

-"
:Indústria

_

Brasileira'

Termo n. 9 580.966, de. 28-2-1963
Embrasa Embalagens Brasileiras S.A.
Ceará

' - Classe 16
Adôrno paar tetos„ agulhas de cimento,
amianto, ardosis, argamassa, armações
INDUSTRIA BRASILEIRA
para construções, assoalhos de fantasia,
\ndústria
azulejos, balaustres - -para jardim, banquetas, barras de meti acarraladas para
Classe
Classe 50
—
- -42
construções, betume, revestimentos, bloEmbalagens
Aguardente de cana, aperitivos, licores cos de metal para embasamento, caixie bebidas alcoólicas compostas com lhos, cal, calhas, cimento, consolos,
Termo n. 9 580.967, de 28-2-i§-63
curvas, dormentes, escadas, escoras, es- Embrasa Embalagens Brasileiras S.A.
ceie°
tuque, forquilhas, fossas, gelosias, graCeará
Termo n. 9 580.958, de 28-2-1963
des, janelas ladrilhos, lagedos, lajotas,
EJo y,atec Peças Ltda.,
mosaicos, moirões de cimento armado,
EMBRASA Embalagens
Guanabara
muralina, painéis para tetos interiores.
pedestais, piche, pilastras, portas, tijoBrasileira S. A.
los, vasos de cimento para construções,
zeton e zinco
Nome . Comercial
Tèrmo n." 580.961, de 28-2-1963
Laboratórios Krinos S.A
A. Intsclústria
Termo n. 9 580.968, de 28-2-1963
Química e Farmacêutica
- Instituto Qubnico Campinas S.A.
Guanabara
São Paulo

,...<Kokinhu

rterd

KRIM.SAL ANTIÁCIDO
•

Inddstria Brasileira

PRORROGAÇÃO

LIR A LÁCTICO

Inumo Qmratco Carapim' 5. A.
C•rapinas
Eu S. Paulo

Indústria

Classe 3
Artigos da classe

Termo n. 9 580.962, de 28-2-1963
Jesus Norberto Gomes
Classe 8
Maranhão
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, aparelhos de utilittTPUNATE
dades domesticas, actimuladores para
frigeraçâo, aspiradores de pó, aaUccedores, aparelhos de ar refrigerado. apaInddstria Brasileira,
relhos de luz fluorescente e ..aparelhos
de comunicacào interna, bules elétricos.
Ciasse
baterias, balcões frigoríficos, oalaoças.
Artigos da classe
batedeiras, condensadores coniuradores,
Termo n. 9 530.963, de 28-2-1963
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras discos gravados, es.- Laborterápica — Bristol S.A. Indústria Química e Farmacêutica
tufas, enceradeiras, espremedores elétriSão Paulo
tos,. fornos elétricos, ferros eietricus de
engomar e passar, fios. fonogra tos, fogareiros elétricos. fervedores. formas
PRORROGAÇÃO
elétricas, másuinas totogra fieis, geladeiras, garrafas térmicas. liquidificadores
elétricos, microfones, reE^:ores. rANt2s,
regadores automãticos, • rts.sténmas elétricas, sadio conjugado ou nfir. com toINDUSTRIA BRASILEIRA
'ocigraios; panelas elétricas soquetes.
aorveteiras, sereias de alarme ttansforCasse 3
- andores, telefones, termoir.strns televleore4, válvulas, ventiladores
4tigGS da alam.

GENTINATRE

Classe 3
Um produt ofaimaceutico (fermento
láctico) indicado nas infecções
intestinais em geral '
Termo n.° 580.969, de 28-2-1963 Indústria Elétrica "Denjo" Ltda.
São Paulo

aillaraaraa.m

•
rios de veículos,. aparelhos 'para anúncios rnecánicos, aparelhos aquecedores e
medidores, aparelhos cromográficos, apai relhos de barbear elétricos, aparelhos
registradores e medidores de distâncias.
aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos seguiadores de gás. aparelhos de galvano •
plastia,, aparelhos didáticos, aparelhos
cinematográficos, aparelhos automáticoa
para acender e regular gás, aparelhos
para separar café, aparelhos para aquecer edifícios, aparelhos para experimentar drenos, aparelhos para destruir insetos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverisadores, aparelhos para aquecimento de água, aparelhos geradores eletroquímicos, aparelhos para recepção, reprodução de sons e sonidos, aparelhos
automáticos elétricos de passar, - apareaparelhos de alta tensão, aparelhos de
proteção contra acidentes de operários,
aparelhos afiadores de ferramentas, apa- 'relhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalações sanitárias,,
aparelhos esterilisadores, aparelhos gazeificadores, aparlehos para .análises,
aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de.'
gazes e líquidos, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelhos para escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de
moédas, aparelhos espargidores, aparelhos e instrumentos de calculo, aparelhos para observações sismicas, aparelhos termostatos, aritonometros, aspiradores de pó, aerômetros, acendedores
elétricos, alto-falantes, amplificadores,
antenas, batedeiras, balança comum e
elétrica, barometros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas, bobinas elétricas de indução (excteo para Sins
curativos), botões de campainhas elétricas, 'bombas medidoras, businas, bussolas, baterias elétricas, bules elétricos,
caixas de descarga, câmaras frigorificas e fotográficas, campainhas elétricas,
chassis de rádios, chaves elétricas, cinernatográfos, cronornetros, cronógrafoa,
combustores de gás, cidometros, cristais
de rádio, condensadores, comutadores,
cortadeiras para' fotografias, chaves de
alavancas, chaves automáticas, capaci.
toras de bloqueio, capacitares eletroliti.
cos, calibradores, discos para telefones,
discos gravados, dials, despertadores, enceradeiras, estufas, engenho de assar
carne, enrolaclores de cabeol elétricos,
espelhos elétricos, esticadores de luvas.
espelhos de plástico para eletricidade.
esterilizadoers, extintores de
ferros elétricos de passar e engomar,
ferro de soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filam
revelados, faróis como acessórios de vai»
culos, para sinalização e para ilumina.
ção em geral, formas elétricas, fervedores, Srigorificos, fotômetros, fios aleis!.
cos, filtros de interferência, fonógrafo,.
1
. garrafas térmicas, gazometros
geladeiras
Term em, 580,970, de 28-2-1963
Tecidos Pereira Queiroz S.A.
. São Paulo
PRORROGAÇZO

IND. BRASILEIRA

Classe 8 _
Para distinguir: Abajours, actinometros,
aniperometros, amortecedores de rádio e
frequência, anemômetros, aparelhos de
ar condicionado, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acessó-

[JANTA CLARA
- , 11ST8IA 01111311/1RA

Classe 23
, Artiaos da classe

1886 Quinta-feira 30
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Temo n.9 580.971, de 28-2-1963

Terme
580.976, de 25-2-63
Vercates Industrial Ltda.
Rio de Janet:o

..,recidos Pereira Queiroz S.
São Paulo

•
Térmo n. 580.980, de 28-2-63
Casting Materiais Company
Estados Unidos da América

Maio de 1963
Témio n. 580.984, de 28-2-63 (Prorrogação)
The Nippon Toki Kaialut Ltd.
Japão

PRORRoonIo
:UOLINESCO
'Indústria Brasileira
ole.11~}

Classe 1
Uma mistura de reparações guiraicas
utilizadas no processamento de metais
em fusão

Classe 23
Artigos da classe
8;aeldbbsa CMF CMF CM? CC
Têrmo n. 580.972 de 28-2-63
Osny Tolentino de Souza
Santa Catarina

Classe 5
Artigos da classe
Têrmo ri. 580.977, de 28-2-63
Hercules Indvstrial Ltda.
Rio de janeiro

irPROBROGAÇãO

Têrmo n. 580.981, de 8-2-63
(Prorrogação)
The Nippon Toki KW/dia Ltd.
Japão

Hercules

CASA 'DO

andUtria

AÇO

Classe 2
&distancias para fins veterinários e

Têrmo 1. 580.97$, de 28-2-63
Flamingo Malhas Ltda.
Guanabara

Tênmo n. 580.973, de 28-2-63
Carmen Gomes Barata
Guanabara

Têrmo n. 580.985, de 28-2-43
(Prorrogação)
Imperial Chemical (Pharmaceutiçag
Limited
Inglaterra
•

tETAVLEX

Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Classes: 1, 8, 11, 14, 15 e 47
Titulo de Estabelecimento

Classe 28
Esmeril para afiar ferramentas e otitml
fins

4 A PA hl

, nitários e desinfetante.
Termo n. 580.986, de 28-2-64
(prorrogação)
The Garret Corporation
Balado. Unidos da Amérea

Classe 15
Pratos de porcelana, faiança, peta idos
no e uso caseiro, aparelhai de porcelana para jantar e para chá e artefato. de
porcelana em geral

PRORROGAÇÃO

Têrmo n. 580.982, de 264-63
(Prarrogação)
Nippon Toki Kaisha Ltd.
Japão

;7=

Cfasse 36
Claaae 21
Aaaronsives e partes Integrantes ittif
Para distinguir: Artigos de vestuários'
Classe 2
mesmas
Um preparado ara ser usado pexclusiva. e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
mente na veterinária
n.•
580.987.
de 28-2-14e
'rirmo
botas, botinas. blusões, boinas, ba,a.
„
À
(Prorrogação)
doures, bonés, capacetes, cartolas. cara.
Termo n. 580.974,, de 73-2-63
te
Time International Silver Company
Herval Gonçalves de Oiivaira
maças. casacão coletes, capas, c.halea
Estados Unidos da América
cachecols, calcados, chapéus, cintos.
Rio de Janeiro
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas. camisetas, cusMADE
tas, ceroulas, colarinhos, cueiroa; aras
COCUPW JAPAri
casacos, chinelos. dominós, echarnes;
Classe 11
'friestas, fardas para millrarese cole.
Artigo ade mesa não folheados, 14
;pais fraldas, galochas, gravatas, gorde uma liga, a saber, colheres e
indústria Brasileira
.Chiese 15
ros jogos de lingerie, laque'at leques;
luvas, ligas, lenços, mantas, melas Pratos de porcelana, feia/iça, para ador580.940, de 28-2-190
Vamo
mairi., mantas, mandrião, mantilhas, pa- no e uso caseiro, aparelho. de porcelaClasse 8
TI.. Goodyear Tire 8 Rubi:~
letós pala., penhoar, pulover, peterinal, na para jantar e para chá e artefatos de
Company
Rádio, televisões, aparelhos domésticos
peugas, ponches, polainas, pilam.: piaporcelana em geral
em geral
nhoa. perneiras, quimano:, regalos,
....nn•n•nnnn•n......
robe de chambre, roupa°, sobretudos,
Tateto ri. 580.983, de 24-2-63
Termo n. 580.975, de 28.263
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
(Prorrogação)
Remai Gonçaljes de Oliveira
sweaters, shorts, sungas, golas, nomThe Nippon Toki Kaishe Led.
Rio de Janeiro
tient, slacks, taier, toucas, turbantes:
et:lasse 39
4
iftfOk)
ternos, uniformes e vestidos
Pneus

l'N'';k7*›n/'‘`Y;

SI LC

'Telerval

tPAPALEGUAS

#‘9
‘vir

fiÁN°

ef)

licaP e:to

•••••n

Tèrmo n. 580.979, de 28-2-63

terno n. 580.991, de 1-3---"W'
Areal Rio Pequeno Ltde.
Paraná

Casting Material. Company
Estados Unidos da América

PROCALOY

...~n~New

AREAL RIO
Orme 14

Ouse 1
Natos Ge porcelana, faiança, pare adoraasse 8
Mistura de preparações químicas adm. no e uso caseiro, aparelhos de porcelaRádios, televisões, aparelhai dontaetiena sada. no processamento tie medi na pose Jantar e para chá e artefatos de
ent oow
em Jugo
poeeelasa cai gefid

PEQUENO LTDA.

Nome Comercial.'.
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Termo n. 580.996, de 1-3-63
Antonio Custodio Ribeiro
Brasília

Têrmos ris. 580.988 à 580.989, de
28-2-1963
(Prorrogação)
Pedro Domecq. S .A.
Espanha
111(~M~M~MW.,(.11.MM
1,110;~•~CORROR•031019 .3•
momo. ',amuou \
;

TRANSPORTES
ALVORADA

•••"*.

AVO

1f

itocra, r

Classe 42
Aguardentes, conhaques e licores
Classe 42
Vinhos e cervejas
.

Nome comercial
Termo n. 580.997, de 1-3-63
Lojas de Brasília S. A, Artigos Domésticos
Brasília

Termo n. 580.992, de 1-3-63
Vitor Trojan
Paraná

-

LIMITADA

tOJFIS., -

nulo

581.005, de l-3-63
São Paulo
Alberto de Castro Cruz

Classes: 28 e 33
Título de Estabelecimento

•

IPL

)

.4

Olthies
_ _ dâmblicas /104'
•

PR.T.10I. DOMES-TICOS

Classe 41
Café em grão, torrado e moído
Nome comercial

71.

Termo n. 581.001, de 1-3-63
José Antonoi Perez
Brasília

ilfi -/A
DE MA Si

Café Capelinha
Ind. Bras.
Termo n. 5804993, de 1-3-63
Julio B. Prazia
Paraná

ARTE E TECNICA

LTDA.

PL anwáo

41.

rio, breu óleo de tolha eia bruto materiais aarantes em bruto, enxofre era
bastõed, esponjas em bruto. Óxido de
estanho, estearina. grafite, grafite para
fundiçaa. gomas e colas em bras.° on
parcialmente preparadas, guta-percka,
madeiras, óleos de linhaça, óleos em
bruto. serragem, serradura, silício, pe.
dras pomes em bruto. piza, pó de sa.
pato, plombagina bruto e pós betume,
pedra calcária, asfalto em bruto, tdoos
as artigos acima. sào em bruto ou parcialmente preparados nas indústrias

Termo n. 581:000, de 1-3-63
Giorgio Veneziana
Brasília
MÁRMORF

• /MAM, •11•011000

rgiim -2(//zecky

Maio de 1963 1887

Classe 46

sapodieco
Termo n. 581.006, de 1-3-63
Pedro A. Higert
Rio Grande do Sul
ÇRÁFICA EDIARA

Classe 33
Titulo
Temo n. 581.002, de 1-3-63
Super Mercado Ninar
Brasília

pROGRESSO

Canoas-Ent.do R.O.do

Casses: 32 e '33
Titulo
Tema° ri. 581.007, de 1-3-63
Confecções "Davy Crockett" Ltda.
Sáo Paulo

Termo n. 5-80.928, de 1.-3-63
Zildo Alves de Mello
Brasília

DAVID CROCKETT

Ind t5 st ri a Bras 1 1 el
Classe 41
Café em grào, torrado e moldo
Térmo n. 580.994, de 1-3-63
Tintex Ferragens Ltda.
Paraná

T1NTEX
FERRAGENS
LTDA.
Classes: 1. 15 e 16
Nome comercial
Têrmo a. 580.995. de 1-3-63
Comercial e Distribuidora 'Racrima"
Ltda.
P.a rani

'ki_VERDURCO-

L

Classes: 29, 41, 43, 46, 48 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 581.003, de 1-3453
José Carneiro Meirelks Filho
Brasília

Classes: 41 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 580.999, de 1-3-63
Distribuidora de Plásticos Brasilia Ltda.
Ltda.
Brasília

Ws=
PasTecos
SIL IA
LTDA

TOY DO BRAM LTDA.

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesas
Acolchoados para camas, colchas, co'
bertores, esfregões, fronhas, guardanrai
pos, jogos bordados, jogos de toalha
lençois, mantas para camas, panos para
imanta e panos de pratos, toalhas da
rosto, e banho, toalhas de mesa. toaa
lhas para jantar, toalhas para chá
café, toalhas para banquetas, guarnior
çbes para cama e mesa toalhinisail
(cobre pão)

Têrmos as. 581.008 a 581.011. de
1-3-63
Kopers Company, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Térmo n. 581.001, de 1..3-63
Classe 16
Aginco — Agricultura Indústria e Cc. Material exclusivamente para constrda
mércio S. A(
ção e adórno de prédios, estradas, etcd
Sáo Paulo
como cimento, azulejos, ladrilhos, telhas.'
portas, janelas, etc. não incluídos cala
outras classes. Papel para forrar casa
ROR ROGAÇÃO,
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos (salva.
vidas âncoras, cinto de nataçao, Mirre,
paraquedas, etc.)
.
Classe 28
Classe
Artefatos e produtos acabados de oda
Akatrao, mineral e vegetal. amianto. gem animal, vegetal -ou mineral, nãó
aabestora areias, argilas, barro refrata. ificluidos em outras classes; artefatos 01,

P

AGINCO

•

4, 49 e 50
Titulo de Estabelecimento
Casaca:

Nome comercial

aubetanclas químicas não incluídos em
outras classes
Classe 46
velas, fósforos, sabão comum e deter..
entes. Amido, anil e preparações para
t lavanderia. Artigos e preparações
para conservar e Dar
Termo n. 581.012, de 1-3-63
( Prorrogação )
Grove Laboratories Incorporated
Estados Unidos da América
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Têrmo n.° 581.018, de 1-3-1963
Panquinica S.A.
Guanbaara
PRORROGAÇAO

ES TROFEROL

• Termo n.° 581.033, de, 1-3-1963
Termos na. 581.024 à 581.028, de
(Prorrogação)
1-3-1963
Fidusa -- Fibras Duras do Nordeste Cherniewerke Homburg Zweigniederlassung der Deutschen Gold Und Silber
Sociedade Anônima
Scheidenstalt Vormais Roessler
Paraíba
Alemanha

INDUSTRIA BRASILEIRA

PRORROGAÇÃO

0~UP...0, S . A.
Nk):ÀXQini0

Indústria Brasileira

LAXATIVO
BROMO QUININA

--reriPberin

Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal,
Classe 3
Classe
indicado no tratamento dás perturbaUm produto farmacêutico destinado ao
Sisal, em bruto ou parcialmente
ções da menopausa, nas pemnebações
tratamento de insuficiência circulatória
preparado
vaso-motoras e nas perturbações do ciaguda ou crônica de qualquer espécie
Classe 22
clo menstrual decorrentes de insuficiFios par tecelagem e para uso comum,
Termo n.° 581.034, de 1-3-1963
ências estregenas
liriba de costura, para bordar e para Revita de Produtos Capilares Ltda.
Termo n.° 581.019, de 1-3-1963 tricotagem; fios — sisal
São Paulo
Panquimica S.A.
Classe 24
Guanabara
Capas e mantas d esisal para estutamentos r de veículos
Classe 3
Classe 31
Medicamentos contra tosses, resfriados
PRORROGAÇÃO
Tendas, ligas, cordoalha e barbantes cte
. e dores de cabeça
sisal
paemen
Classe 34
Temei n. 581.013, de 1-3-63
Tapetes, cortinas e panos de assoaArnold Serapião dos Santos
lhas de sisal•
Bahia •
Industria Brasileira
Termo u.° 581.029, de 1-3-1963
Classe 1
PANOUIMICA'S.
Byk-Gulden Lomberg, Chetnische
Revestimento protetor de refratários
Rio de Janeiro
Fabrik G.tn,B.H.
geral
Alemanha
Classe 3
Termo n.9 581.035, de 1-3-1963
Um produto farmacêutico medicinal, inUnited Antists
• Classe 41
dicado como antissético e sedativo no
Guanabara
Café em grão, torrado e moido
tratamento das vias winárias
•
7rermo n.9 581.014, de 1-3-1963
termo n.9 581.020, de 1-3-1963
Arnold Serapião dos Santos
Fidusa — Fibras Duras do Nordeste
LOVE AND TAXES
Bahia
Sociedade Anônima
Classe 3
Amor e Impostos
Um sonífero

6rbfrrao

(i2e4

SEP RIN

Industria Brasileira

Café São Bento

ACALENTOL

tak itabunense
Classe 41
Café em grão, torrado e moldo
Termo n.9 581.015. de 1-3-1963
Arnold Serapião dos Santos
Bahia

gider

FIDUSA -Fibras Duras
do Nordeste S. A.
•

Paraíba
Nome Comercial

Termo o.° 581.021, de. 1-3-1963
• Haenio Derivados S.A. Produtos
Farmacêuticos
Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA
' Classe 3

Classe 41
Café em grão, torrado e moldo

Uns produto farmaCeutico 'indicado no
',amamento de doenças infeccidas

Termo IL 9 581 .016, de l-3-1963'
Arnoid Serapião dos Santos
Bahia

Termo n.9 581.022. de 1-3-1963
Decasa` Utilidades S . A. Comércio e
Indústria
Guanabara

erkfé .2~% Plano de Economia
Classe 41
Café em grão, torrado e moído
N'erm'o n.° 581.017, de 1-3-1963 •
Viti-Vinicola Caçador S.A.
Santa Catarina

Vni&I
Classe 4e
Artigos da clame

,DOmestica,
Classe,; 6. 8 e 11
Frase de propaganda

Termo n.9 581.030, de 1-3-1963
Byk-Gulden Lomberg, Chemische
• Fabrik G.M.B.H.
Alemanha

OCHNE-TRAST

Classe 32
Filme cinematográfico, peça teatral,
radiofônica ou dee ttlevisão
Termo n.° 581.036, de 1-3-1963
iaão Inozencio Cardoso
•
Classe 36
-

CONFEcgOES INOCÊNCI6

41.

Classe 3
Preparado de contraste para raio X.
Termo n.9 581.031, t'e 1-3-1963
Farbenfabriken Bayer .Aktiengesellschatt
Alemanha

ATACIL

COMÉRCIO E INDUSTRIA,
Titulo Termo n.° 581.037, de 1-3-1963
Sociedad Anônima Manufactura de
Tabacos Piccardo I Compartia
Limitada
Buenos Aires

'PRORROGAÇÃO
Classe 2
Preparados para exterminar animais
plantas
Termo a.9 581.032, de 1-3-1963
Rodi ei Wienáberger
Aktiengesellschaft
• Alemanha

Termo o.9 581.023, de 1-3-1963
..Atlantida Cinematográfica S.A.
nuanabara

MENDIGOS.
Os Mortos . Sem Sepultura
Classe 32
141m-s produção cinematográfica

_ Classe ' 13
Jóias preciosas e de iinitação, braceletes
e pulseiras para relógios

Classe 44
Tabacos, charatos, cigarros, rapés e
artigos par t•tunantes: piteiras, cachimbos, cigarreiras, boquilhas, bolsas para
fumo, isqueiros, palha para cigarros

n

„sfai"Strit te
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0, 581.040, de 1-3-1963
Riad baias Chama
Argentina

pvo
Clame 48
tr7i distinguir
artigo. de toucador e
umarias em geral: Aladsca., água
Ile beleza, água fadai, água de lavanda.
l' igua de colónia. arm inhos, ág ua de
, uham água de rosas, água de a/fazeam amónia perfumada, liqüida, em pó.
çsn pedras, para banho, brilhantinas,
batons, cosméticos para o
tabelo, pestanas, alhos e bigodes.
Payons, cremes para a pele, canana.
Iros em pastilhas, em tabletes, em
milhas, em trociscos e em piltatts.
remes para barbear, cremes dental,
Bepilatórios, desodorantes, dissolventes,
estancias, extratos, estojo, de perfumes,
0M:et para limpeza de pele, e para bua
ik pó de arroz, esmaltes para unhas,
escamas para dentes, cabelo, _roupas.
-- alhos e ambas, fixadores para o cabelo,
pestana, cílios a bigodes, fivelas para
cabelo, glicerina perfumada para uso
toucador, grampos para o cabelo,
aeléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagena lança-perfumes, loçóes, líquidos dentifrícios, em pasta, em
oba°, em creme, em elixir e em pó,
• líquidos para , ondulaçâo, permanente,
lixas para unhas, lama& óleos para o
tabelo, Pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
• -pastas e pó para as unhas, on-pons
para pd de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz, penteia
pontadas perfumadas para o embelezaacato da cutis, pon-pons, po de arroz
.Vrino na 581.041, de 1-3-1963
•=i vit/do LIOU Oliveira
SPrgipe

aaame 91
.
ça, fé ni grão, crd. torrado e moldo

ceifada; para alfoz, charruas para agsi- tachas, argolam anriações de tolddit
culutura, cultivadores, debulhadores, aros, rebites, arruelas. atiçadores aaata
Cia. Brasileira de Argilas
destocadores, desentegradores, esmaga. :eiras, laminas e navalhas de barbeat
Gwanabara
dores para a agricultura, eacarrifieado- brocas, buris, bainhas, baldes, bacia
res, enchovadeiras, facas para maqui- aalmázios, biooà. 11136aes e powas
BRASILDIni
nas agrícolas. ferradeiras, gadanhos, atacadores para sapatos. bisnagas, )o •
grARG11,4gr'
arras para arado, grades de discos cas, borboletas. botões, :puxadores, Ivadentes, máquinas batedeiras para ços para cabides e prateleiras, caniveNome Comerslul
agricultura, máqutoas, Insetifugas, ma- les chantradores. cortadores, cravado
quinsa vaporizadoras,' máquinas de res, cunhos, cabides, cabos, caçarolas,
Farino 9.9 581.043, 4e 1-á-1963
cadeados, caldeirões, canos e tubos,
TrafEdab011 CVIDérd0 1 %remota- mungir, máquinas niveladoras de terra cantoneiras, alças. pegadores. puxadores,
maquiaim
pezauradoras
para
a
agriculabes Ltda.
para caixotes. coadores,. colho.
tura, máquinas de plantar, motoctar- datas
a&maabara
res,
cotovelos,
cunhas cuspáddras,
máquinas madeiras, máquinas de
debruas, dedais, cuide.
roçar, de semear, para sulfatar, de cacadores.
11:avgaWilme aosquir, de triturar, de esfarelar serra, cariadores, elas, enxadas, escumadeiras,
espátulas, esticsidores. espremedora&
para Irrigação, para matar forcalgadaa facas, facões, ferramentas
outros insetos, para borrifar e pulveri- perfurantes, desbastautes e - cortante,
aUmettei,
Nome Ganiaralal
zar desinfetantes, para adubar, para foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
agitar
e
espalhar
palha,
para
caber
tétanos no. 581.014 h 5111.0515, de algodão, ' para colher tareais, maganas fivelas, fôrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos, graminhos, abri1-3-1963
amassadoras para fins agrícolas, de Cores de latas, lamas, jogos de chaves
Tarmiscdobm Conlaraio e Representa- tomar
arvoras, para espalhar, -para ta- de parafusos, laminas e falias de serra,
abes Ltda.
pinar,
máquinas combinadas para se- limas. lampiõez, latas para comestivefe
Guramixtra
mear e culturar, de desbastar, para m- e para lixo, charneiras e dobradiças,
anar, máquinas e moinhos para forra- machadinhas, martelo, pequenas molar,
gens, máquinas toscadoras, ordenado- terragess pari peças de mobiliária,
L
res mecânicos, raladores mecânicos, ro- cinzéis, ermarnadores. punhais, pás. peia
los compressores para a agricultura nelas, p.a:aba:os, pinos e contra pinos.
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras. serras, serrotes, tesouras, teaçados, trina
Is as 4
<liames, tachas, torquezes,
Rratilei212: atacadores de terra, tosadores de gra.
ummmm
n
ma.. tratores agrícolas, válvulas aura
máquinas agrícolas
Classe 21
Clame 6
Classe 8
Aqueceriam de agua dertanuessbaçáo
14 1 elo 1. parte integr.mte do veiculo),
p.1311., máquinas de corta frios, bom- Para distinguir: aparelhos para lkis mecanismo
para acoplainento de mal.
bas de ar, para pneumáticos, bombas úteis, instrumentos científicos e apare- cuias felmiaiários,
orelhas de parada
lhos
didáticos,
aparelhos
elétricos
em
para gasolina, de incêndio e elétricas,
para aparelhagem de tração, amortecg.
betoneiras, brocas elétricas, burrinhos e geral, acessórios de aparelhos elétricos: dores
de choques, paracroque s. carro,
Insufladores de ar, buchas qimnrib par- ampere:metros, amplificadores, aparelhos Caibas, automóvel,
anteparos, auto-cade
alta
tensão,
anemometros,
antenas,
te de mamarias caldeiras a vapor, carminhões, alavancas, alavancas de cilmalto
falantes,
acumuladores,
aspiradores.
buradores, carimbos de torno, carneiros
bk,, alavancas de freios, breques,
hidráulicos, cavadeiras p.i.m., coa- aquecedores, abatMours, bules elétricos. ras de freio, braçadeiras de mola, barbutraidores de tanso p.1. chumaceiros bobinas, balcões frigorificam binóculos. chas, barcos, barros de tração, barra.
barômetros,
balanças,
batedeiras
para
líde mancais de antl-fricção, coletores de
cafeteiras elétricas, de careçam, cabos de veiculo& em-rocedínamos e motores, compressores, quidos e massas, compassos,
mamaras rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
chuveiros elétricos,
condensadores, eixos quando parte de frigorificas,
caálaras cinematográfica, engates para velculos, engrenagem, ema
maimmeam émbolos quandoparte - de
breagem, feixes de mo/as, hélices, momaquinas, engenho de serra, engenho campainhas elétricas, chassis, chaves pa- ias, motociclos, mancais
de veiculos,
ra
antenas,
chaves
de
alavancas,
diais.
de cana, eagrenagens quando parte de
enceradeiras, esterilizaclores, esquadros pedais, paralamas, porta ia terais. pi,
freios
quando
parte
de
mám áquinas
nhões, porta-rodas, parabrisas, para.
quinas, guinchos de fricção, guinchos de aço, extintores de incendio, esqua- choques. pistões, rodas, reboques, tamdros
:
de
agrimensor,
fios
terra,
fios
para
para caçambas de arrasto, guinchos de eletricidade, ferros elétricos para engo- bores de freios. viu-elas de veictdos,
transporte a;éreo, geradores a gasolina,
e passar, ferros elétricos para sol- bicicletas, motocicletas, retentorea,
guindastes, limpadores de cano p.1.m., mar
e cinemato- para bicicletas, braços para veie:Aios,
da,
máquinas
máquinas de imprimir. lubrificadores gráficas, fogõesfotográficas
e
fornos
elétricos.
for- crapas circulares para veiculais, cubes
quando parte de máquinas a vapor; mas elétricas, filmes revelados, geladeide veiculas. les!. g adelras, boateiras
máquinas de lavar roupa, máquinas de ras, interruptores, ligo/di gitadores, lus- para veinalos, motociclo. manivelas.
costura, máuinas de furar radial e hm tres, maçaricos, micrõmetros, munido- para-lamas, varetas de controle do
rizontal, maquinas para o kabrIco e res de roscas, medidores de intervalos.
afogador e acelerador
acabamento de latas e outros recipien- microfones, mostradores, manômetros,
tes metálicos, máquinas borracheiras e miras de qualquer graduação, uiveis
Classe 21
máquinas •téxteis, maquinas de tirar. d'água para caldeiras, níveis de ferro
cortiça, máquinas de limpar e aliar óculos, pilhas sécas, elétricas, para-ra- Freio (parte integrante do veiculo)
facas, molas para máquinas, máquinas ios, primos, plugs, pantógrafos, .pantti- mecanismo para acoplamento de vel.
frigorificas, máquinas de rotular, mar- metros, radios, ,resistencias, regadores, eu:tos ferroviários, orelhas de parede
telos a vapor, máquinas a nós não automáticos, registros para água. regis- para aparelhagem de tração, amortece.
agrícolas, motores de , combustão inter- tros para canais e, de comportas, regis- dores de choques, paracroques, carro,
na, elétricos e a gás, motores para bi- tros para vapor, réguas de aço, relays, ónibus, automóvel, anteparos, auto-caicletas e motocicletas. pentes quando reatores para luz florescentes, recptores, minhões, alavancas, alavancas de cana
arte de máquinas, penteadores de aparelhos para soldar, sorveteiras, so- bio, alavancas de freios, breques, heiteres, rolas para estradas, serras maca- quètes; sereias, transmissores, tomadas, rei de freio, braçadeiras de mola, bunicas, serras hidráulicas, serras de fita, transformadores, torneiras de compres- chas, barcos, barros de tração, barras
carnes mecânicos, tórnos de revólver. são, aparelhos de televisão, ter:torneiros, de direção, cabos de veículos, carrocetaram sautomáticos, Minam verticais, telescólas, torradores de cereais, volti- rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
turbinas, tubulações para caldeiras, ve- metrom valvulas de redução, ventilado- engates para veiculos, engrenagens, embreagem, feixes de moias, hélices, molas de ingaiçâo para motores, vtibrukts
las, nsotocicioa, mancais de vekulook
e ventiladores, quando parte de
• pedais, paralamas, porta laterais. pfalasse 11
•
máquinas
nbiSes, perta-rodas, parabrisas, pises.
Classe 7
Para distinguir: Ferramenta, manuais, choques, pistões, sodas, teboques„taro.
Máquinas e utensaios para serem usa- ferragens,cutelaria e pequenos ardgos bares de freips, vararas de, veasikat,
dos exclusivamente na agricultura e 3a metal comum, da indústria e comérmotocicletas, retentores.' ame
horticultura a saber; arados, abridores cio da requerente, a saber: Tarrathas para bicicletas, braços para vetadoal
de sulcos, adubadeiras, ancinhos maca- e machos para fazer rosca. braçadeiras, mapas circulares paia vekulos, cubo
nicos e empithadares , combinados artigos de metal para laudas, portas, de veículos, &abandeiras, fronteira
arrancadores ,mecânicos para agricultu- cacadas e cortinados, afiadorem aldra- para veículos, atotociçlo, manivela
ra, batedeiras para carcela. bombas vas, alavancas, alicates, -manotoliam para-lamas, varetas de controle do
sara adubar, celfadeiras, carpideiras, ancinhos, anéis para chaves, chaveiros.
afogador e acelerador
Tampo a° 561.042, de 1-3-a961
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tifugos, massas -para enxertos, pastilhas
pari destruir insetos, preparações para
prese var 'o solo, preparações para &atrair insetos, hervas e plantai daranha4- sais para fins agrícolas, sais para
fins horticolas, substâncias químicas
para destruir insetos, hervas e piaaras
daninhas, venenos contra e vermina,
venenos para inseto a e visgos
contra lagartas

ções,.máquinas de impressão, máquinas res mecânicos, raladores mecânicos, roInsufladoras, juntas univarsals para con- los compressores para a agricultura.
dutos de água de motores e máquinas, sachadeiras, semeadeiras, segadeiras,
laminadoras a frio e a quente para aço socadores de terra, tosadores de gra- .
e outros metais, lançadeiras lubrifica.. na, tratores agrícolas, válvulas para
dores centrífugos, máquinas I.madoras,
máquinas agrícolas
tnáquinas de lavar pratos e roubas,
Classe 21
'
tuacminas lixadoras, macacos, manrals, Para distinguir: Veicu' los e suas artes.
motores elétricos, mineração, meadeiras, Integrantes, a saber: Aeronaves, netosmartelos mecânicos, moinhos para ce- tatos, aeroplanos, alavâncas de freios,
reais, mcarocas, motores de „combustão
Classe 32
Classe 6 interna, motores diesel, macacos para amortecedores, ambulâncias, and orlAlmanaques, anancios, boletins, boletins Para distinguir: Máquinas para ilidas- brocas, macacos de roscas, de parafuaos a h a s, assentos de veículos, aviões, auImpressos, crônicas, jornais, revistas, irias téxteis em geral: máquinas e suas, e hidráulicos, mancais de roietes, molas, tomóveis; balões, barcos, bicicletas,
peças cinematográficas, peças teatrais. partes integrantes para Vns industriais: ' n.egnetos para motores, molas ignição, barras de freios, barras de tração, braprogramas radiofônicos e programas máquinas de pressão; motores e suas mecanismo impulsionador du Merencial, çadeiras de caixas, braçade'ras de eixo,
de televisão
partes; acessórios para automóveis: ala- multiplicadores, máquinas misturadoras braçadeiras de molas, brasas de vet. .
vancas, alternadores, alimentados para de barro e 'concreto, máquinas para ma.. culos; charretes, carros d. bagagens,
Termo n. 581.052, de 1-3-63
carburador, anais de pistão, anéis de lhana, máquinas para movimento de carreta& carretas de ariana ia, carriClube dos Suboficial; e Sargentos- da óleo, anéis para facilitar o -arranque terra, máquinas para moldaa-xn, pinhões nhos de mão, carrinhos para pedreiros,
Aeronáutica
dos motores, anéis obturadores, anéis de motor, politrizes, prensas, .punções, carros para carga, carros para estrada
Guanabara
de sgmento, auto-lubrificadores, arietes. plainas de mesa, plainas, limadotas, de ferro carros, caminhões, carroceriaa,
carroças, carruagens carros tanques, ca•
aparelhos para nastura de zunbustiveis p/atas para tornos pontes gMnintes.
de motores a explosão, máquinas amas- nos, limadoras, pedais de alavanca de rnionetes, chassis, carburadores, chapas
sadeiras, máquinas amassadeiras de con- embreagens, planetárias de parafusos de cabeçalho de verculos, chapas cirereto e barro, máquinas de-abrir chave- seta-fim e de rodas, polias máquinas conexões de tope de veículos, cubos patas, máquinas afiadoras para terrarnen- operatrizes, máquinas para ciaria, má- na propulsores, cubos; desligadores; eitas dp corte, máquinas para arqueação quinas pulverizadoras, máquinas para xos de hélices, eixos de locomotivas. eiClasse 32
de embalagens, máquinas de atarrachar. polir, receptáculos, rolos, roletas, res xos de veículos, embarcações, elevadoJornai e revistas
batedeiras, bielas, braços, burrinhos. blo- saltos, repulsionadores de rolamentos e res engates de borracha, engates de fercos de motores, bronzinas, blocos, bar.. rolos-rolamentos, aparelhos redutores de ro, estribos para carruagens, estribos de
Termo n. 581,053, de '1-3-63
nas, ombas de ar comprimido,. bombas cOnstimo de *gasolina. retentores de gra.
Proconyl Comércio de Produtos e Cotia de circulação, bombas de combustiVel xa, de óleo e de cilindro, redutores si- veículos; freios automáticos, freios pneu- .
máticos, freios para estrada de ferro,
fecçõeS de Nylon Ltda.
para motores, bombas de óleo, bombas lenciosos, máquinas de roaquear, má.. ferro de" paralama; galeras; bastes de
São Paulo
•
ds água e gazolina para automóveis. quinas rotativas para usinar ferro, 'aço e veículos, hélices; iates, injetores de los
bombas, bombas hidráulicas, bambas bronze, máquinas para rotular regula.. comotivas; jogos de engrenagens. locentrifugas, rotativas de deslocamento e dores, serras mecânicas, salgadeiras
de rodas, jogos de rodas para transa pistão, bombas elétricas, oombas para para manteiga, segmentos de pistões, gos
líquidos, para pressão hidráulicas e para engrenagens e parafusos seta-fim, silens porte de toras; lanchas, lanchões, liteilocomotivas; molas de borracha paINDUSTRIA
A BRASILEIRA
'INDUSTRI
compressores, bombas 'elétricas para ciosos, satélites silenciosos, st paradores ras,
ra
carros,
molas de veículos, motocipneumáticos, máquinas brunidoras, má- de graxa, óleos e cilindros, máquinas
Classe 36
quinas para bordar, máquinas betonai- secadoras, máquinas para serra, teares, cletas, motociclos, monociclos; navios;
Para distinguir: Artigos de vestuários ras, cruzetas, cilindros, câmbios,
cabe- turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas, ónibus; painéis de armação de veículos,
roupas feitas em geral: tagasaihos. çotes, camisas, carter 'de embreagem,
tesouras mecânicas, tórnos revolver, ror- para-choques, para-lamas, pontões re*ventais. alpercatas. anáguas, blusas. cariar de motor, comutadores, cubos de nos, tipias. tranchas, tirantes,
transpor.. boque; reboque para transporte, rebo'botas, botinas, blusões, boinas, baba. placas, de embreagem, culatra de cilin- tadores . automáticos para a
cadores, rodas para veículos; saveiros;
l
ta
e baixa tambores de freios tenders, tilbures, tidoures, bonés, capacetes. cartolas. :ara dros do motor, caixas de lubrificação, pressão, tuchos , de válvulas, máquinas
puças, casacão- calces, capas, chalea carburadores, cabeçotes de cilindro, para tecidos de tapeçarias, máquinas rantes de carros, tratores troles trenós.
eachecols. calcados, chapéus. cintos coroas, cadelas, cadeias, cortantes trituradoras, máquinas térmicas. máqui. triciclos, trucks de locomotivas; vagões,
cintas, combinações. corpinhos, calças para entalhar canos, máquinas de -cos. nas de trançar, máquinas urdideiras,
vapores, velocipedes
de senhoras e de crianças, calções, cal. tara, máquinas adaptadas na construção válvulas para motores,' válvulas para
ias, camisas, camisolas. camisetas, cue- e conservação de estradas, corte de descargas, válvulas de aspiração, velas,
Termo n.á. 581.058, de 1-3-63
cas, ceroulas, colarinhos. cueiros: laias madeira e correos, máquinas para cortar velas de ignição para motores, virabre. Indústria e Comércio Guarany S. A.
casacos. chinelos, dominós, achassem; e moer carne e legumes, maquinas elasSão Paulo
quina, ventoinhas, máquinas venfantasias. fardas para militarese cole. sificadoras, mkquinas de centrar, má..
miais, traldas, galochas. gravatas, gar- quinas para cortar. máquinas compresClasse 7
ros fogos de (Ingeria. taquaras; leques; soras, carretéis, máquinas cravadeiras, Máquinas e utens.lios
para serem usaluvas, ligas, lenços, mant34 meias carneiros hidráulicos, máquinas para dos exclusivamente na agricultura e
CORAOOR GUARANY
ataass, mantas, mandrião. mantilhas pa. fabricar :agarro& máquinas para tirar horticultura a saber: arados abridores
letós. palas, penhoar. pulover. pelerinas. cortiça, distribuidores .
IND. BRASILEIRA
gasolina, dis- de sulcos, adubadeiras, ancinhos metapeugas, ponches. polainas. pijamas; pu- ositivos de arranque,de
diferencial, dispo- nlcos, e empilhadores , combinados
nhos. perneiras. quanonos. regalos. sitivos de ignição elétrica para motores.
, arrancadores mecânicos para a g ricultuClasse 1
robe de chambre, roupão, sobretudo& dínamos, dragas, desnatadeiras a para
ra, batedeiras para cereais. bombas Um produto químico para colar roupas
suspensórios, saldas de banho. Sançlálias, manteiga, discos; desfibradores de cana para adubar, celfadeiras, carpideiras,
sweaters, shorts. sungas, atolai. som
Termos na,- 581.060 a 581.062, de
forragem, máquinas desempalhadoras, ceifados para a ffoz, oharràs para agriitens, slacksa tales, toucas, turbantes; emáquinas
1.3-63
debulhadoras, descascadoras, culutura, cultivadores, debulhadores,
-•
ternos, uniformes e vestidos
Supermercados Peg-Pag S, A.
máquinas distribuidoras de concreto e destocadores, desentegradores, esmagaSão Paulo
Termos na. 581.054 a 581.057, de
barro, 'espuladeiras, eixos de direção, dores para a agricultura, escarrificadoeixo de transm.ssão, embreagens.en- res.
1-3-63
enchovadetras,
facas
para
rnaquiComércio e Importação graxadores, centrífugos para todas; en- nas agrícolas. ferradeiras, gadanhos,
Maqtrator
ganhos de cana, expremedeiras para garras para arado, grades de discos
Ltda,
manteiga, engrenagens para eixos de ou dentes, máquinas batedeiras para
São Paulo.
manivelas, engrenagens de parafusos, agricultora, máquinas insetifugas, masem-fim, engrenagens de distribuição I
ia PA
engrenagens multiplicadores, elevadores. quinsa vaporizadoras, má quinas de
mungir,
máquinas
&veladoras
de
terra.
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris,
,Indüstria Brasileira_
espulas, máquinas encanaténnas. máqui. máquinas percuradoras para a agricul.,010ÚST)111,.6114SIlfiltt
nas ensacadoras. elevadoras máquinas tura, 'máquinas de plantar, motocilarde esculpir, máquinas para estaleiros, ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
, ,•
Classe 2
Claáse 50
máquinas de estampar, máqamas de es- roçar, de semear, para sulfatar, de
tosquir,
de
triturar,
de
esfarelar
terra,
Substâncias e preparações quinticns ticar, máquinas para escavação de terra.
Artigos não incluídos em quaisquer das
classes anteriores
usadas oa agricultura. saber:, adubos, máquinas para extração de óleo, filtro, para irrigação, para matar formigas e
adubos artificiais para o solo. álcalis filtros para óleos, foles de forjas, má- outros Insetos, para burrifar e pulveriClasse 49
para fins ,agricolas. bactericidas, ceras quinas para furar e centrar, fornos para zar desinfetantes, para adubar, nua
de teda a espécie; brinquedos e
Jogos.
agitar
e
espalhar
palha,
para
colher
para enxertos. cianamide de cálcio tratamentos térmicos, máquinas de fapassatempos; petrechos e a: tigos para
como adubo para o solo, defumadores, bricar papel, máquinas para e fabrico algodão, para colhes cereais, maquia Is fins exclusivamente desportivàs exceto
desinfetantes usados na agricultura e de fumo, máquinas para fabricar gelo, amassadoras. para fins agrícolas. de
vestuários
aa horticultura, escórias básicas para máquinas para fabricar telas de arame, cortar árvores, para espalhar, para caClasse
45
pinar,
máquinas
combinadas
para
ter
guilhotinas,
guindastes.
gerazIores
para
:•dubos, assentias para exterminar animais e plantas daninhaa. extratos de corrente continua e alternada gerado- mear e culturar, de deabanar, para en- Sementes e mudas para a agricultura, a
bostticultura e a fim-Mui:ara, flores
, quassia para fins horticolas, fertilizan- res de eletricidade, gazeilicadores de silar. máquinas e moinhos para forra•
naturais
toscadoras,
ordenado,
jaulíquidos
combustíveis,
guincho:is,
varalgens,
máquinas
gigw"
tornsiddek
, Ms para o golo,
Termo n. 580.051, de 14-63
, Pedregal Filmes Ltda.
Guanabara.
-

O HOMEM DAS
MIL CARAS

Vinculo

G

(I

MARIO_ OFICIAL (teçã,o Prr)

_minta-feira 30

Tkeno a. 561.059, de 1-3.63
Bdítors Brasileira de Levroe e Revistas
""Irás" Ltda.
Naaabe•ra

INCICIOPÉrlk
• Classe 511
~nu" anuários, 'Uns teapeeijoa cartazes, eaadlogoi. Jornais nulotie mensageiros, pablieeqt5eit impres~latas. Propaganda em rádio,
E do, Jornais, programas radlof8n1. cos; peças teatrais e cinematográficas
e revistas
têrmo a. 581.063, de 1-3.63
reebenfetbriken Bayer Aktiengesellschaft
Alemanha
0.0

4PRORROGAÇA0

EA ITIG-C,
ta- rbenfabrike-ri- BaW.', •
lAktiengetellschaft •

,

LLeverkusen — Alemanha
Classe 3
1.tm preparado farmacêutico indicado no
tratamento de sarna e (scabiose) , pediulose, dennatoses, pustulosas e sebor-cas, nczoinas, herpes tinsurans. impeIrgo, favus acne (espinhas) pruridos
de diversos etiologias, dishidrose e
fitiriase

Termo n. 581.064, de 1-3-63
C. A. Moirilio Santista Indústrias
Gerais
São Paulo
PRORROGAÇÃÚ"
01.144

40. a"

ASTRAK Á,'
-

•.

tPRORROG4ÃO

Indústria Brasileira,'
Classe .22
Pios de lã ou pêlo, torcidos ou nitso,
para bordar ou tricotagem
Termo n. 581.065, de 1-3-63
S. A. P.40inho Santista Indústrias
Gerais
São Paulo

PRORROGAÇÃO.

PRORROGAÇÃO

&nig
E'A
o
"'"(

Termo n. 581.468, de 1-3-63
Publicações Fátima Ltda.
Guanabara

Publicidades
Fátima Ltda.
Nome Comercial
Térinos as. 581.69 a 581.071, de
1-3-63
Publicidades Fátima Ltda.
•
Guanabara-

Classe 34
Cortinas, taptties. 'enf.:na para assoalhos
e pareiles, int1eos, olracI.s, encerados
esteiras (gênero de tape e cortina)

Classes 25, 32, 33 e 50
Insignià
Ciasses: 5', 32. 33 e 50
F.xpressão ,de propawnda
Clat'Se . 32
Publicações em geral, etc.

SÃO 'VICTOR

'

tórsao n.° 581.079, de 1-3-10tj
/lave
Cedido de Ferroe Lteh
Sá° Paulo

Classe 33
Frase de Nepagancia,
Termo n. 581.073, de 1-3-63
Guarda Móveis Gato Preto S. 11
Guanabara
PRORROGAÇÃO

-EFEVE'r,,
Indústria Brasileira'
tiesae 16
Artigos da classe

Termo n.° 581.080, de 1-34963
Indústria e Coznércio de Jóias H. 14
Limitada
São Paulo

Ha

•

Classe 33
Frase de propaganda

Indústria Brasileira

Têrtno n. 581..074: de 1-3-63
a.t.. 11 Brasil S. A. (Petról,--4
Guanabara

Classe 13
Artigos da classe

00E3ATEX
' Classe 46
D.....tergentes

Lano n. 581.075, de 1,3-63
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
Guanabara

• Termo n.° 581.081, de 1-3-194
Ordem dos Músicos do Brasil —• Coa
sellto Regional de São Paulo
São Paulo

•

BOLETIM
PAULISTA
DE MÚSICA

1

n•

11/ 001191LA KAIMMY

C13..se 32

&mim, órgão de divulgação com Wats
as caraCteristicas de uma revista
Classe 17
Combustíveis, lubrificantes e suos&tn•
•"‘nao n.° 581.082, de 1-3-1963
cias e produtos destinados à lubrifica:
Tufic Akil
ção e ao aquecimento a sabei:
Rio Grande do Sul
•
vão mineral, de turfa e vegetal, ceras
para iluminação, combustíveis líquidos
comprimidos Ou não, Ruídos de petróica, graxas de carros, para correias,
'para engrenagens e de plambogina, lenha, lubrificantes, nafta de madeira,
óleo para descarbonização, para isquecimento e iluminaçao, petróleo refinado,
querozene e turfa
IND. 6RAS

ELUDO

7
- ;termos as. 581.076 8581.077, de

1-3-1963
Shell Brasil S.A. (Petróleo)
Guanabara

Classe 44
Amido, alvejantes, anil, kg .a de lava.
deitas água sanitária, cera Par,i, assoa.
lhos, detergentes, esonjas de aço, fós.
forca, lixtvia.
!íí de ;et; pomadas paar eakilidos, Palha V ato', 'pea•
C lasse 1
parados para "polis e lin4Sai s/l:detrai,
aár.'a po.
Substâncias* preparações quirtncas usa- vídnos, metis e CtbietCd.,'
Pr e para litnpétta • anos de t5Merl7 e
ekis nas indústrias, anti-corrosivos, re- ot.a
criai, abrasivos èmtir e
ha 1.1n.
sinas e âesivos sintéticos, tintas,
pesa de metais' e objétos,' sabóes'én
vernizes e esmaltes
.
geral, sabões em pó, Área , floços, iaponáClasse 4
ceos, velas e velas a base de
Afalam lotareis
estecrJn

EPIKOTE.

Indústria

Terras? e.° 581..i7& de 1-3-1963
Indústria de Peças São Victor Ltda.,
Guanabara

Ci aat.r. 6
Artigos da classe

AEROSH ELI
Classe 12
Alfinetes

1903 107,

t
tki}.05:FRIA
4" BRASILa

troar eiA BFNI SILE 12,24
Clame 48
1 kra ellsffinguir artigos Itemitoucador e
p eflui:unias em geral: scar,, kgm',
d beleza, água Inclui, água de 1ayanda,1
k da de colónia, arminho*, água de
quina, água de rosas, água de elfazemas, amónia perfumada, líquida. em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batom', cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
erayons. Granes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, en: tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
essências, extraros, estojos de perfumes.
Preme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, cabelo, roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes. fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para usa
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem. lança-perfumes, loções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, pennanentei
lixas para unhas, laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas. on-ponã
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados: e corri pó de arroz, pentes.
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pon-pons, p6 de
arroz
-1.7.rfuo ia, 581.067, de 1-3-63
AlEiplast Ltda.
São Pauto

,OC.•0 n10,11 4.40Terma

MOINHO SANTISThi
INDÚSTRIAS GERAIS'

Tono a. 581.0'72, de 1-3-63
Aureliano . Machado Lima
Guanabara

Termo si. 581.0* de 1-3-63
Indústrias York S. A. — Produtos
Cirúrgicos
São Paulo

maio.de
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Té raio n. 9 581 .083, de 1-3-100
(Prorrogação)
Café Alvorada S.A.
Paraná

Tira ou" 581 .087, de . 1-3-1963
Malharia "Cotonyl" Ltda.
São Paulo
—
'

'PRORROGAÇÃO

eõtonyl

Timo n.' 581 .092, de 1-3-1963

Citur Publicidade Ltda.
Guanabara

VERMELHO PRETO
Classe
Café
Termo n.° 581.084, de 1-3-191
(Prorrogação)
Café Alvorada S.A.
Paraná

•

FF-2RORROGACÃÓ

Termo n.° 581 .088, de 1-3-1963
Antonio De Fanti

,f Classe 32
Artigos da classe

Classe 21,
Calé.

TORTUGA CLUB
Classes: 33, 41, 42 43, 44 e 49
Titulo

TÊRMO ANTERIOR
Termo ri.° 113.066, de 22-11-44
Indústrias de Escovas 'Ufa S. A.
Rio de Janeiro

LAGaitarcR10

•IOWA,

Classe 48
Artigos da classe
Termo n. 462.323, de 29-7-60
Gutemberg José Barbosa
Rio de Janeiro

Urda
Me4.
Indústria Bra-aiieiri;

.te.,

Classe 43
Artigos' da classe

t•,.p n at..•

.•

Termo n.') 573.706
IC"NiC"'
4," tnel..”•n ••••n ••+4,1.-..moUl
Classe 21
pnppr.
} NmITION,1741 pn fl'aoete
Fitneco Comercial Importadora de Má• •.oi
.,414
quinas Ltda,
• Y, , ' k”..,tulok NroN,•:••
Para distinguir: Veículos e suas par.‘• .1,,
São Paulo
tes integrantes: Automóveis e auto-ca•r,
..0.4~~1.16~11
minhões:, amortecedores, alavancas de
câmbio, breques, braços para veiculos,
FIMECO
,.Classe 3
caminhonetes, ambulâncias, caminhões.
Um
preparado
farmacêutico
Classe 6
carros-tratores, carros-berços, carrosArtigos da classe
tanq ues, carros-irrigadores, carrocreias
Term on.° 581.090, de 1-3-1963
chassis, chapas circulares para veículos, Plamvel
Termo 571.089
Representações e Planejacubos de veículos, corrediços de veiSevion Indústria Comércio e" Adminismento de Vendas Ltda.
culo.s, direção, desligadeiras, estribos,
tração S. A.
Guanabara
engates para -carros, eixos de direção,
São Paulo
freios fronteiras para veículos, molas
PLANVEL
Representação,
manivelas, ônibus, para-choques, parae Pl anejamentos de Vendas Lia:
lamas, para-brisas, pedais, pantões, ráios
para veículos, reboques, radiadores para
Brasileira
Classe 16
Veículos, rodas para veiculos, tirantes
Titulo
para veiculos varetas de controle do
àfogador e acelerador, troleibus, varaes
Classe 50
- Termo n.° 581 .191, de 1 - 3 - 1963
de carros, carretas
Representações e Planeja=
Artigos da classe
— Planvel
mentos de Vendas Ltda.
` Termo n.° 581.086, de 1-3-1963
Termo n, 571.083
Bolsa Imobiliária Estadual
Guanabara
,
Comércio Representações e PartidaMinas Gerais
'
ções Dilomata Ltda.
São Paulo

,SEVIO'N
Industrio

:Bolsa Imobiliária
'Éstadual
Nome Comerciai

PLANVEL

Classe 16
Cimento, azulejos. ladrilhos, telhas
portas, janelas. tijolos. cal, areia e
tacos

-ANSON LTDA:r ANALISFS E
PESQUISAS GE OLOGICO MINEApt IAS E SONDAG ENS EM OERAL,
Nome civil
Termo n. 567.144
Mercearia Barão de Campinas Ltda.
São Paulo

capital,

NO ITU

. .
/4,t.r.e•Mmuler

Termo n. 571.035
Anson, Ltda. Análises e Peqsuisas Geoa .
lógicas Minerárias e Sondagens da
Geral
São Paulo
me,

BARãO DE CAMPINAS ,1
São Paulo -

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 581.035, de 1-3-1963
Dana Corporation
Estados Unidos da América

kiraM 41k

n•••n••

Termo n.° 581.093, de 1 -3 - 1963
Santapaula Melhoramentos S.A.
São Paulo

Classe 32
Titulo

VERMELHO PRETO

L O bl \ A . T A;
Classe 23
Artigos da classe

Einprêsa Cinematográfica.
Municipaiista
Termo n.° 581.089, de 1-3-1963
(Prorrogação)
Laboratório Farmaceutico Vicente
Amato Usafarrna S.A.
São Paulo

Têrmo n. 571.081
Comércio Representações e Participei
ções Diplomata Leda.
São Paulo
D wI

jnailAtria. Brasileira
Classe 24
Artfatos de algodão, cânhamo, caroá.
jura, lã, linho, paco-paco, ramv rayon.
seda natural e outras fibras: talambares, -.atacadores, bicos, bordados, borlas,
bandeiras, cordões, cadarços:- coadores
de café, cobertas para raquetes, cober•
raras para cavalos debruns enfeites,
eticpretas: entremeio, entretelas: Ilamulas.
fitas, franjas; filtros de café, galões;
laços de chapéus; mochilas, fnontas,
nesgas; ombreiras; passamanarias,
milhas; pavios; passamanes; pon-pons.
pingentes, rendas, rédeas, re.les sacos,
sacaa: tiras; telas pala bordar xergas

Maio de 1963

Classe 41
Artigos da classe
Têrmo n. 564.299
Trans Balem Transportadora Balem do
Pará Ltda.
São Paulo

Classe 33
Ar:igos da classe
Termo n. 563.296
Sanpla Indústria e Comércio de
Plásticos Ltd:, ,
São Paulo
'(4).

°S.
),N.4
.(15
IR)

Classe 28
Artigos da classe
Termo n. 563 297
Sanpla Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
São Paulo
Classe 31
Artigos da classe
Termo n. 561,800
- Discos ar:lerda 1",icia.
São Paulo

COMÉRCIO. REP1ESENTA0 Es E

PARTICIPAODES DIPLOMATA -

LTDA.
1\lorne comercial

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr 4,00

Classe 8
Artigos . da classe

