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' DEPARTAMENTO NACIONAL

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E v pediente do Diretor Geral
RIO 3 DE JANEIRO DE 1964
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
INDEFERIDO
Têrmo n. 147.793 - Processo de
preparação Para o Hid.roxinaftoato
de Bcfanium - Requerente. José
igh:slas Capell, em face do parecer
do Dr. Morais Vieira.
Divisão de Privilégios
Invenção
RIO 3 DE FEVEREIRO DE 1964 •
Notificação:
Uma. vez decorrido o prazo de recurso 'previsto pelo artigo 14 da Lei
n., 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum latereasatio, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a é'ste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos aerlficados
dentro do prazo de Sessenta Dias na forma do parágrafo úniao do aralgo 134 do Código da PanrieJatle
Industrial
MODELO -INDUSTRIAL DEFERIDO
N. 129.600 - Novo Modêle de
Veiculo - Requerente - Joseph
nomes Myers.
Privilégio de Invenção Dele•tido,
Republicado Por Ter Saído Com
Incorreções
N. 99.725 - Processo Para a .Fabricação de Novos IVIonoazu Corantes
- Requerente - Ciba Sociéte Anonyme Ciba AktiengselLschaft Republicado por ter saído com incorra/5es,
EXIGENCIAS
TERMOS:
N. 96.209 - Tranquilo Giannini
3.A., Indústria de Instrumentos de
cordas - Cumpra a exigência.
N. 125 026 - João Mala Vieira aumpra a exigência.
N. 147.711 - Afonso dc Rêgo Fioes - Cumpra a exigência.
N. 116 085 - Refifenhauser CG.
- Cumpra a exigêr?ela

CAPITAL FEDERAL

QtINTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

se 36 - Fáb. de Calçados Dava ase
Limitada.
N. o 438.773 - Reditnbra - Ciasmitada.
.se .32 - Redimbra Publicidade
N.° 438.853 - Ki-Sapato indúsN. 31.7al; - MovibasN - cla.ase 8
N. 116.112 - Taka.sin Bisai Movibasa S.A. Moto Viaturas. tria Brasileira de Calçados Limitada
I
cumpra a exigência.
N. 120.447 - Mitsuea Monta - 'Agrotacnica e Máquinas Para Incitts- - Classe 36--- Marca Ki-Sapato.
tuas B:sicas - Com exclusão de
Cumpra a exigência.
N. 0 438.964 - Kirk - Classe
ferros comuns a carva.o
N. 120.537 - Mcalas Machine
N. 431.701 - Granja Sa n ta Will- 21 - Kirk S.A. Indústria Autorno.
Company Limitei.' - Cumpra a exi- liana
- cla3se 42 - S.A. vinícola e talisca, - Com exclusão de alagência.
Agrícola sanroquense S.A.V.A.S.
vancas de câmbio.
N. 120.976 - V.A. V Limited Cumpra a exigência.
N. 433.934 - Limpalumni - clasN. 121.281 - Diamonc. National se 1 - Indústvia Química PrevIn1t4 N.° 439.263 - XK - Classe 36
- Paulo S. Fernandes & Cia.
oco
Corporation - Cumpra a exigência. Lida
N. 435.
.
N.° 439.295 -A nuário Brasilel•
Artméstica
classe;
N. 121.233 - The alead Corpora- li - Algerina Lebastiani de Martino ro de. Imigração • e Colonização
tion - Cumpra a exigência.
e Irene Gonsalve.s. ,
Casse 32 - Luiz Alexandre Com.
N. 121.264 - Knoli Associa tes,
N. 435.454 - Coeur-Malina --• pagnoni.
Inc. - Cumpra a exigèn.da.
clwase 3 - Laboratil S.A. Indústria
N.° 439.333 - Denco
Classe
Rackow Farmacêutica - Sem exclusividade
N. 121.539 - Schulz
Gasgeratebau Gasellschafr, M.B.11. da expresa:, o "Couer" isoladamente. 10 - Dental S.A.
a-- Cumpra a exigência:
N.° 439.334 - Fortalloy - Clas•
N. 435.516 - Rica-Fone N.S. da
N. 122.287 - Rudolf Moly e Hans Guia - classe 43 - Cypriano Lope- se 10 - Dental S.A.
Hubert Quandt - Coo/main a eizi- de
Almel.la.
N.° 439.382 - Teolar - Classe
gércia.
N. 436.566 - Mantints - classe 3 34
Alkain & Simioni Ltda. a..
N. 122 527 - Ruben Frassetti - - Merck & Co. Inc.
N.° 439.557 - .Snip - Classe 2
N. 436.578 - E.G.S.A. - classe
Cumpra á exigência.
6 - Enrique Ghlringhelli S.A.
- J. R. Geigy S.A.
N. 139.230 - José Luc:ano CamN. 436.587 - Portugal Livre N.° 439.558 - Calfon
Classe.
pos de Castro - Cumpra a exigên- classe 32 - Celso Sejas faaseiro Bas-- Farbonfabriken Boyer Aktien.
cia.
tos.
gesellschaft.
N. 437.132 - "P.M." - classe 49
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE'
N. 439.569 - Van Gogh
- Pláaticos Metalma S.A.
PESQUISAS
N. 437.153 - Bolsas de tatuclos - Classe 42 - Vau Gogh Bar Ltda.
N.° 439.643 - Portugal Eterna
RIO, 3 DE FEVEREIRO DE 1964 classe 32 =Hélio Guimarãea Cardoni.
N. 437.425 - Resthelma - classe - Classe 32 - Vitorino Soeres.
Notificação:
2 - Resthelma Brasileira Driporta
N.° 439.838 - Camig - Classe
Uma vez decorrido o prazo de re- são e Comércio Ltda.
437.599 - Ambassador - clas- 6 - Companhia Agriccola de Minas
curso previsto pelo artigo 14 da Lei N.
6 - Elgin Fábrica de Maquinas de Gerais S.A. Camig.
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias se
.._ para eventuais juntadas de recur- Costura S.A.
N.° 439.839 - Camig - Classe
sos, e do inaSMO não se tendo afiada N. 437.971 - Marveloirle - classe 41 - Companhia Agrícola de Minar
nenhum interessado, ficam natinea- 1 -- Conaoroil Tintas S.A. -- Com
Gerais S.A. Camig.
dos os requerentes abaixo menciona- excUsão de massa para ponsar.
aos a comparecerem a éste Departa- N. 438.075 - Itanaern - classe 47
N.° 439.846 - Maxime - Clasmento, a fim de efetuarem o pagaAuto Pôsto Itanhaem Ltda.
se 39 - São Paulo Alpargatas S.A.
mento da taxa final concernentes a
axpediçãe cos respectivos cutificados N. 438.145 - 14-BIS - classe 38 - Com exclusão de bulbos de borra•
dentro do prazo de Sessenta alas - - D. Glosa Indústrias Gráficas cha para extrair leite dos seis. Panos
de borracha para cama e tampas Para
na Lorma do parágrafo único do ar-, S.A.
tigo 134 do Código da Pr)pledNie N. 438.242 - Mister Xiz
elasaa farra; mesas.
Industrial.
42 - José Soares de Castro.
N.° 439.988 - Spumgrina
N. 438 647 - Winvera - classe 42
Classe 4 - Irmãos Lantieri Ltda .
" MARCAS DEFERIDAS
- Wah'evino José Costa.
N.° 439.989 - Mascagni
Cias.
438.713 - Carbato - classe 41
N. 363.765 - Dip Tox - classe 2 - N.
se 42 - Luiz Antunes & Cia.
Indústria
e
Comércio
,-.7arbato
Li- Cooper M. Dougall & Robertson mitada - Na classe 42.
N.° 439.990 - Rótulo Feio •-••
Limite&
N. 367.477 - Javari - classe 41 - N. 438.722 - Vanguard - classe Classe 42 - Irmãos Carmignani.
Café Javari Indústria e Comércio 44 - Fábrica de Cigarros Sudan
N.° 439.997 - Enir
classe
S.A.
Ltda.
50 - Enir Engenharia Industrial Li.
N.° 438,738 - Marie Françoise mitada.
N. 413.839 - Jaceguay - classe 41
- Class() 48 - Marie Françoise
- Frigorífico Jandira S.A.
N.° 431.101 - Perborott Cias.
N. 423 921 - Arte Ziazo - classe dástria e Comércio de narfumas Lise 4b. - Cia. Eletroquimica de Osas5 - Regranulação Mecânica Arte- mitada.
aa, a._ Com exclusão de dissolventes
Sinco Ltda.
N.° 438.754 - Deta - Classe para gorduras e tintas para polir
•
N. 426.427 - Lefran - classe 50 41 - Mercearia Dela Ltda.
limpar calçados (republicado por te
- Comercial Lefrati Representações
N.° 438.762 a- Davanzo - Coa- rem saído co mincorreçOes).
Ltda.

DIÁRIO ORCIAL (Seção III) -
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As Repartições Públicas
¥everão remeter e expeenente
'Patinado a publicação nos

•

EXPEDIENTE

-

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

jornais, diariamente, até sts
Ai horas, eireeto 004 sábados,

90313 Ta" •11111*1.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA •

guando deverão fazê-lo até às
Gemes eme weresesça taa encete...0ms
11,30 horas.
MURLO FERREIRA $L5fES
dinast- As reclamações pe

ias a matéria retribuiria, nos
casos de erros eu omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
11 às 17,30 horas, no ~mo
até 72 horas após a seda dos
órgeivs
- Os originais deverão ser

0a43PIL are ~CIO JaIll R11~410

FLORIANO OUIMAIILAES

DIÁRIO OFICIAL
.. sacie on
Itera. ee. o~aterno *O ompodionea Ou e mo tertiornorMO
Obrelortre o• l i'fropekrdode ~leniria' do IdOlietion*
roo. In clídoitrie 5 Cornarei*

erreeeeeke • 4E gekInsiado Deperternsete de -irefgaemir Nacional
Oen

ASSINATURAS

dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de di- RErAirnÇÕZS 3 FuvriceLi11-3
relia,

rasuras e emendas.

FUNCIO.NÁRIOS

Capital e Interior:

Capital e Interior:

Excetuadas as para e
S emestre . . . Cr{ 000,00 Semestre . . Cr$ 450,00
exterior. que serão .sem pre Ano
Cr3 1.200,00 Ano • • . . . Cr$
9N0.00
anuais, as assinaturas poderExterior;
Exterior:
se-ão ;tornar, em qualquer épo-

ca, por reis rtises ais Liffl ano,
,As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos eMillantes
a verificação do prazo de validade de MOS assinaturas, na
INSIGNIA COMERCIAL
DEFERIDA

Ano •

• •

. . • Cr$ I..)00,00 Ano

parte saperice do enderiço vão
impiessoe o número do talão
de registro. o mis e o ano em
que findará.A fim de evitar solução de
EXIGÊNCIAS

N.° 428.685 - Companhia Brasileira de Fechos - Cumpra a exigencia.
N.° 437.498 e- Importador., BeI drikow $.A.- - Cumpre a exigencie .
N.* 440.072
Hi-Fi Ltda. Cumpra a exigê nciu.
N. o 460.679 - Construtora Adote
pho
Lindnnberg .A. - Cumpra 3
•DE
ESTABELECIMENTO
TITULO
exigência.
DEFERIDO
DIVERSOS
N. o 415.391 - Três Rios - ChtS3* 33 - Viação Três Rios Ltda. N. 0 423.742 - Cimbre Cia. InArt. 117 n. e 1.
N.° 418.961 - Selects - Clas- ; duetriel Minas B rasil - Aguarde-se.
N.° 436.719 - Pirelli S . A . Comse 33 -- Selecta Escritório de Selepanhia
Industrial Brasileira - Aguarção Pessoal Ltda. - Art. 117 n.° 1.
de-se.
N.° 418.968 - PacaembK N.° 437.433 - A.S. Dumez
Classe 33 - Entregadora FaceembK
(Durnex
Ltda.) - Aguarde-se.
Ltda . - Art. 117 n.° 1.
N.° 421.186 - Lisacor CiasN.° 438.969 - Oxicret Companhia
% 33 - Beneficiadora de Tecidos Brasileira de Concretos de Alta RePieri Ltda. - Art. 117 n.° 1.
sistência - Aguarde-se.
N.° 434.757 - Campineiro
N. o 439.678 - International TeCie,sse 33 - Transportes C-empinei- lephone And. Telegraph Corp. --1.
Aguai-Mese.
ro Ltda. - Art. 117
N. o 437.746 - Lojas Riachuelo
- Classes 12 - 22 - 23 - 24 RETIFICAÇÃO
34 - 36 e 37. - Companhia Die•
N.° 439.816 - Título: E,letr6n1trieuidora de Tecidos Riachuelo -ca Catarinense - Classes 8 e 33 Art. 117 n.° 1.
- Da Walter Leôncio Teixeira N. o 437.747 - Lojas Weehucto Clichê publicado em 32-2-60.
--- Classes 12 - 22 - 23 - 24 -•
31 - 34 - 36 e 37 - Companhia EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Distribuidora de Tecidos Riachuelo
INTERFERÊNCIA
.__ Art. 117_ n.° 1.
Rio " 3 de ievereiro de 1964
. 'N.° 439.361 - Oficine Mecânica
Apucarana - Classe 33 - Henri
Notificação:
'Stern Filhos Ltda. - Art. 117
Ume
vez decorrido o prazo de re1! ,° I.
previsto pelo artigo 14 da Lei
439.379 --e Modas Fi-FI -• curso
O
Classe 36 - Modas FieFi Ltda. - n. 4.048 de 29 de dezembro de
1961
e mel. dez dias -- para avenArt. 117 a.° 1•

N.° 438.142 - Rema& - Classe 33 - Remape Recupereção de
Máquinas Pesadas Ltda. - Artigo
i. n.° 114.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N.* 438.997 - Fluminente Auto
ónibus Ltda. - Art. 109 n.° 3.

Cr$ 1.000,00

continuidade no reCebitnento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedéacia
mínima, de trinta (30) dias.

Fevci eIro Slle f3L4

- As Repartições Pabliceii.
eingir-se-ão às asSintiiiirOt.
anuais renovadas até 28 dé
fevereiro de 'cada ano e 40
iniciadas, e,rftfitivIcluer epoets,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a rst.
" ,lores acompanha.
;nessa de ao
dos de ssclarecimenics cluan&a'
dl sua eplicaçõo, solicitaino3;
usem os .interessados preta.),
rencialmente cheque ou vaie '
postal, emitidos a favor '010
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
-- Os suplementos as edições dos órgãos oficiais sti se
fornecerão aos assinantes, que
os solieVarem na aia 40
:talara.
- O funeionario pábdico federa!, para fazer jus ao desconto indicado, dever.d provas
esta condição no ato do assltintura.
- O casto de cada e-uatapus
atrasado dos órgãos :oficiais
será,' na venda asailsa, acire,scl,
do de Cr$ 0;90, se do mesmo
ano, e de C.4 3,00, 011d
decorrido.

suais) juntaties de recurses, .e do mes- r N.° 398.331 -Cintra - Classe
mo nao se tendo valido nenhum iu- 41 - Bar e Lanches Cintra Lide.
teressado, ficam notificados os reN. o 399.908 - Meracan5 - Claa.
querentes abaixo menci onados a com- se 1 - Senne Is Cia. Ltda.
parecer a 'Cste Departamento e fim, 1 N.° 399.929 - Stamazulen
de efetuarem o P agamento da taxa fi Classe 3 - Leboratôtio Enter S.A.
-liaconertxpdçãosue- N.° 400.088 - Nimbem-lã •-•-•
pectivos certificados dentro do prazo ! Cluese
1 - Sentia er. Cio. Ltda.
de sessenta dias - na forma do paN.° 400.099
- Ciesrágrafo único do artigo 134 do Cd. se 3 - Labora:46*i°Szarnulen
Exner S.A.
digo da Propriedade Industrial.
N.° 400.358 - Forcreeciu Classe 3 - Indéetria Ferteracevtice
MARCAS DEFERIDAS
Endochimice S.A.
N.° 189.795 - Suporcil Clete - N.° 400.941 - Men - Claser 44
se 1 - Cia. Química Industrial Cd - Jourbet Gonçalves do Valia.
S.A. - Sem direito ao uso exclui&
N. o 401.260 - San Pellegrino
v oda expressão Super isoladamente. Classe 3 - Saprochi
N.° 196.954 -- World - Classe
401.573 - Coscien
Censo
11 - Comercial Auto Pacific Ltda. 48N.°
- Produto.. "Coeçiee" CemoétiN.° 222.808 - Simplez - Classe cos Científicos Ltda.
8 - Indústria 4 Comércio Simplex
N.° 403.045 e-. Cartier
Classo
S. Anônima.
3 - Cristevâo Colombo Lisboa,
N. o 223.071 - C - Classe 4 o 403.110 - Lo16
Classe 42
Companhia • Industrial • Mercantil de - N.Aroripe
1Zodrieue• jr,
Artefatos de Ferro - Sena direito
N.° 403.152 - Empire - classe
ao uso exclusivo da letra 'V".
49 - Pintucci Spaderi as Cia.
N. o 224.151 - Indiana - Cume
N. 0 403.443 - Rilsanil
Chie36 - S.A. -Fiação para Malharia se 8 - Rilsan Braelleira S.A.
Indiana.
Net. 406,138
nesccasoadoe de
N.° 329.861 - CF - Classe 32 Café •Castilho - Classe .6 - Dele
N. 354.333 - Lonaflez
Cias- cascador de Café Castilho Ltda.
N.° 406.387 - Polistes - Clas- Waldemar da Silva Braga.
se 31 - Lonallex eS.A. Guarnições se 8 - lichen Otto.
se 11 - "03/ene" Comercial e 1,1.
para Freios.
N.°. 406.390 - ,Civane Clae..
N.° 357.761 - Many
Clas3e dustrial
de Fenos Ltda. - Comida41 - Usina Santa Cruz Ltda.
rando-se
torqueea como torceufe.
. N.° 359.873 "B" - Classe 1
- Companhia Industrial e Comer- ..N. 0 406..537 - Country Gentlemen
dal Brasinotor` - Sem direito ao
Classe 42 - lIeribra Indústria
uso exclusivo da letra "B".
Comercio S.Ã.
N. o 406.538 - •Country GeidleN.° 392.776 - A Veloz - Clas- Classe 43 se 6 - A Velos S.A. Comercia/ In- man
,
tria e .Comercio S ..A
dustrial o Impartadora.
'Classe 8
N.° 398.141 - Grevé
N,°
406.547
..-Sprui
Classe
23 - Tecidos Geve Ltda.
" Sprei Sociedade Paulista de Re.
n•nnnnn•

Quinta-feira

6

3
liageração Engenharia e Indkistrla Lltade.
N.° 40-6.586 ..- * Conterno - Claaim 41 - Bar e Restaurante Conterfio Ltda. - Com exclusão de café.
N.° 406.600 - 5 o- Classe 4 C. Stern Comércio e Indestrie S.A.
Se mdireito ao uso exclusivo da
letra "5";
N.° 406.659 - Impregnol Classe 1 - Chernische Fabrik Gesellschaft Mit Beechrankter Haftung.
N.° 406.697 - Star -- Classe 50
-- Agencia Star Seguros • RepresentitIÇOCS Ltda.
N. o 405.990 - Clinjet -- Classe
- Feigenson S.A. Indústria e
Comércio.
N.° 414.498 -- Ginophilo - Classe 3 - Instituto Cientifico Sio Jorge S. Anônima.
N.° 414.994 - Q &ia - Classe
- Química Industrial MediccinaRa S. Anônima.
N.° 415.015 - Maneion House
- Classe 42 - Herman Jansen N.V.
N . 0_ 415.397 - Pra-ti - Classe
44 - Pedro Steil.
N. o 415.448 - 4Mb:te - Classe
8 - Fundição Brasil S.A.
N.° 415.449 - O Show da Cidade - Clara. 32 - Empresa Jornalística Brasileira S.A.
N.° 415.454 -- Confecções Najman - Classe 36 - Chaim Najman.
N.° 415.460 - Voz Mariana çlasse 32 - Padre Luiz Gonzaga de
Moura.
•
Teg Loa- - CiasN.° 415.4e2
te 36 - Mococa Fabril S.A.
N.° 415.493 - Teg Lor
les 24 - Mococa Fabril S.A.
N. o 415.494 - Teg Lor --Caseie 34 - Mococa Fabril ,S.A.
CiasTeg Lor
N.° 415.495
Ase 22 - mococa Fabril S.A.
'Ficam convidados os Sra. AcionisNP 415.496 - Teg Loa• - Classe
87 - Moeoca Fabril S.A.
N.9 415.497 - Teg Ler - Classe
- Mococa Fabril S.A.
N.9 415.504 - Plastisponja piasse 28 - Indústria e Comércio
Trorion S.A.
NP 415.507 - Paul - Classe 4
Paul Empreendimentos e Aditaileistração S.A.
NP 415.526 - Dietone - Clame
- Dieta S.A. Produtos Alimentícios.
Classe 41 NP 415 - Dietan
Pieta S.A. Produtos Alimentícios.
N.9 415.528 - Dietal - Classe 41
41.0s Diete S.A. Produtos Ahmentl-
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NOME DC)MERCIAL - DEFERIDO'

NP 212.552 - Restaurante Oceis
S.A. - Restaurante Oasis S.A. Art. 109, nP 2.
N.9 339.695 - Brada Importadora
e Construtora Brasil Bolívia Ltda.
-, Bravia Importadora .e Construtora Brasil Bolívia, Ltda. - Artigo
109 - nP 3.
Ne 404.992 - Paulistano. de Ferragens S.A. --- Classe 11 - Paulistana de Ferragens S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.9 408.555 - Emprêsa Leopoldinense de Materiais S.A. Elmat Emprese, Leopoldmense de Materiais
S.A. "Elinat" - 'Art. 109, n.9 2.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
DEFERIDO
NP 357.306 - Urna dezena para
milhões - Classe 33 - oden Adniinistraçíto e Bens Publicidade Ltda.
- Art. 117, n.9 1.
N.9 403.445 - Pena Branca Classe 33 -- 41 16 - Pedreira
Pena Branca Ltda. - Art. 117,
n.9 1 - incluindo-se as classes: 4
- 16.
N.9 406.542 - Editora O Industrial Brasileiro - Classe 42 - 33
- José Carlos Sonuna - Art. 117,
NY 406.560- Edifício Mascarenhas - Classe 33 - O Condomínio
do Edifício 1Vlascarenhas - Art.
117 - n•9 4,
• N.9 415.476 - Edifício Verona Classe 33 - Dr. Adão Sehm Artigo 117.
N.9 426.300 - Scotch Bar - Classe 42 - Scotch Bar .Ltda, - Artigo 117 - ne 1. •
N.9 430.010 - As Cem .M11 Meias
- Classes: 28 - 35 - 36 Augusto Monteiro de Moura - Artigo
117, n.9 1.

-

MARCAS INDEFERIDAS
"B"
Classe 6
N.9 359.876
Companhia Industrial e Comera

cial Brasmoter.
N.9 406.394 --- Marisa -- Classe
35 - Mansa Lojas Varejistas Ltda.
NP 406.529 - Omega -- Classe
10 - Fundição de Fero Maleável
0-mega S.A..
N.9 406.567 - embestes - Classe
31 - Victor Manufacturing kuid
Gasket Company.
N.9 415.352 - Imperador - classe 41 - Ruy Behs.
NP 415.525 - Dieta - Ceasse 41
- Dieta S.A, Produtos Alimenticios.
EXIGÊNCIAS

14.9 406.393 Mustaphá Amad
Ciasse 41 - comercial e Importa- gência.
ião Iparanga Ltda.
DIVERSOS
Ne 426.315 - Hipotiaziele - Clas-se 3 - aboratório Lutecia S.A.
N.9. 268.417 - Emanuel Merck
N.9 933.770 - Lobito - Classe
Handelsgeselesehaft - Aguaret - Indústria.s Quhnicas e Sabões Oddene
de-se.
res
Ltda.
!Bag
N. 401.723 - Eletrica Atlas Ltda.
NP 433.771 - Mondego - Classe
16 - Indústrias Químicas e Sabões - Aguarde-se.
N.9 406.091- Confecções Tfirre
Sagres Ltda.
N.9 437.168 - Santa Cruz - Clas- S.A. - Aguarde-se.
14.9 406.535 - Fundição de erro
se 41 - Theophilo de Almeida.
Maleável Omega S.A. - Aguarde-se.
SINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDO
N.9 415.364
F. Velo - Aguarde-se.
N. 405.980 - Portugália DistriNP 415.385 - Paulo Jorge, Enbuidora Editorial Ltda. - Classe 32 gelberg - Aguarde-se.
• '
Portugalla Distribuidora Editorial
rtda.
N.9 415.398 - Armai Dizioli &
Art. 121.
.
N.9 415.452 - 5 V - Classes: 6 Cia. -Ltda. - Aguarde-se.
NP 415.401- - Imóveis Lago S.A.
8 - 10 - 11 - 16 - 21 - 36
Sanson Vaaeoncellos Comércio e - Aguarde-Se.
:ndfaetria de Ferro S.A, - Artigo N.9 415.422 .- Otmez el - Ag uarN. 9 422.985 - Grão de Ouro -e Filhos 3a Irin5.os - Cumpra a exi-

de-se.

I

•

- 14. 9 415.450

•

.-'
a -Jornallee
teca Brasileere S.A. - Aguarde-se.
14.9 415.455 e- Main, Najrnart • Aguarde-se.
N.9 415.470 - Indústrias 'Quimiéas Manguei S.A. - Aguarde-se.
14.9 415.474 - Union Carbide Corporation - Aguarde-se
14. 9 415.433 - Comércio de Tecidos Moraes Machado S.A. - Aguarde-se.
14.9 415.510 - Joker Empreendimentos e Administração S.A. Aguarde-se.
NP 415.511 - Joker Empreendimentos e Administração S.A. Aguarde-se.
14.9 415.530 - Franco Velez Indústria 'e Comércio S.A. - Aguarde-se.

ção • do nome-ad- titular. Anote-se a
alteração de nome.

Estabelecimento Mecânico Tupan
S.A. - Transferência para seu nome da Patente n. 4.775 modêlo de
utilidade. Anote-se a transferência.
Mica Paper Corporation - Trans.
ferância para seu nome da Patente
n, 35.558 privilégio de invenção.
Anote-se a transferência.
Mica Paper Corporation - Transferência para seu nome da Patente
si. 42.475 privilégio de • invençâo.
Anote-se a transferência.
Neister Latoratories Inc, - Transferência para seu nome da Patente
54.490 privilégio de invenção. Anote-se a tran.sferência.
Atine° Steel C.orporation - Transferência para apeu nome das patentes -na.: 54.837 privilégio de invenção; 56.851 privilégio de invenção;
60.276 privilégio de invenção. AnoDivisão Jurídicatem-se as transferências.
Neister Laboratories, Inc. EXPEDIENTE DO DIRETOR
Transferência para seu nome da patente 61.346 privilégio de invenção.
RIO, 3 DE JANEIRO DE 1964 Anote-se a transferencia.
Schweizerische Aluminium A. G.
EXIGÊNCIAS
(Aluminium Suisse S.A.) - (AluTrigalsa S.A. Agrícola e Comer- mínio Svizzero S.A.) - (Swiss Alucial - No pedido de desistência do minium Ltd.) - Pede para ser anotermo 430.499 - Cumpra a exigên- tada na patente 61.359 privilégio de
invenção a alteração de nome da ticia.
Liquigá.s do Rio Grande do Sul tular. Anote-se a alteração de nome.
S.A. - No pedido de cancelamento Elektrokernisk S.S. - Pede para
do tklITIO 430.505 - Cumpra a exi- ¡ser anotada nas patentes:
gêneia.
I N. 6.355123456a
N. 62.355 - Privilégio de InvenNOTIFICAÇOES:
ção.
•
N. 63.865 - Privilégio de InvenE' convidado Les Industries Musi- ção.
cales Et Electriques Pathe Marconi N.
64.017 - Privilégio de Invena comparecer a este Departamento a
- as alterações de nome e as
fina de tomar conhecimento do pe- ção
transferências
de nome de- Alunadido de caducidade. Requerente Casin Industries Aktiengsellschaf t,
sio Muniz S.A. Importação e Comér- -niu
cio nos registros 182.176 e 177.135 para Schweizerische Aluir-anima
nas marcas Pathé, .den;eo -do prazo A.G. e desta para o requerente. Anotem-se as alterações de nome e
de 60 dias, , de acôrdo com a lei.
as transferências.
E' convidado Cia. Industrial de Indústria e Comércio Guarani
Conservas Aihnentféias 'Cica", a S.A. - Transferência para seu nocomparecer a êste Departamento, a me da patente 62.919 privilégio de
fim de tomar conhecimento do pedi- invenção. Anote-se a transferência.
do de caducidade das marcas.
Stato A.G. Transferência para
Cica - ii, 181.553.
seu nome da patente n. 03.644 pri, dica - n. 181.558.
vilégio de invenção. Anote-se a
Cica - n, 190.498.
ferencia
Cica - n. 195.406, dentro do P ra- trans
zo de 60 dias, e 'requerido Sociedade Estabelecimento Mecânico Tupti
_ Transferência para seu nome da
Cita Cia. Industrial CAFP.
n. 63.980 - Privilégio de
E' convidado Riotour Turismo Li- Patente
fnvenção.
mitada, a comparecer a êste DeparSchweizerische
Aluminium A. G.
tamento, a fim de tornar conhecimento dó registro n. 296.184 titulo (Aluminium Suisse A.G.) - .Alumi- requerente pela agência de Via- ninfa Svizzero S.A.) - (Swi.ss AluLtd.) - Pede para ser ano-.
gens Rio Tours S.A., dentro do pra- minium
zo de 60 dias, de acôrdo co ma lei. t‘de na, • Patente 66.191 privilégio de
Invenção a alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.
EXIGÊNCIA:
Molas No-Sag S.A. -"- Pede para
Lanifício do Vale do Paraíba S.A. ser anotada na Patente 2.225 modelo
Lavalpa - No pedido de exploração de utilidade, a alteração do nome da
de Contrato da Patente .57.460 pri- titular. Anote-se a alteração de
vilégio de invenção - Cumpra a exi- nome.
gência.
Aldo Ferrete - Transferência para seu nome do Termo 71.059 moe
dele de utilidade. Anote-se a transDIVERSOS:
ferência.
Carlos Lazzaro - No pedido de Fábrica de Enceradeiras Lustrene
pagamento de anuidades da patente S.A. - Transferência para seu node n. 57.436, privilégio de invenção. me do têrmo 94.698 privilégio de inConcedo a restauração de acôrdo Com venção. Anote-se a transferência.
o art. 206 do Código.
de Enceradeiras Lustrene
Branko Ivan Moi! Okretic - No Fábrica
- Transferência para seu nopedido de restauração da patente de S.A.
do têrmo 79.614 privilégio de inn. 58.825, privilégio de Invenção. me
Anote-se a transferência.
Concedo a restauração de acôrdo venção.
Indústria de Máquinas Agrícolas
com o art. 208 do Código.
Ideal Ltda. - Pede para ser anotada no Urino 121.521 - modelo de
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSIeERÊNCIA E LICENÇA utilidade a alteração do nome da ti. •
tular. Anote-se a alteração de nome.
RIO, 3 DE FEVEREIRO DE 1964
Hauschild S.A. Indústria e Co'
Transferência e 'Mereça° de Nome mércio - Pede para ser anotada na
termo 128.919 modelo indUstrial 4
da Titular de Processos
alteração do nome da titular. AnotePrima Eletr0 Domésticos S.A.
se a alteração de nome.
Pede para ser anotada na patente de Sobe! Sociéte de Brevete de Feri
. 8.800 modéio industrial a, altera- mature Coiro
Tranaterénolt

496 ,Qtiinta-feir,a, 6, .

014R.10.

X

it,t;

r

:ara seu nome do t.errip 131-759 1.4- na pateado JiPs614.897
ara,nslerência
a DIVERSOS ,
: ''.! fl,
Privilégio de;. Invenção, .:Ano
de invençãoso contrata) d. , sua ax- marcd 216. 344. - CUrnpra a ext.transferéncia.
ploração.
Averbe-sa o .contrito gancia.
1 • NP '5118.03 - Otatido saleatitia
Técnica Medusa:a Rriatao .g .A. - do a-aloração.
.
Suerdick S.A. Cilarutus . Cm- ra ^Velosoi ..-i.7 CfChUlgWrSe /COMO '&0,
ser
anotada
no
Pede para
tênue) .. .- Na transferência do . :gistro .nOvo :pasSaxido _a ,contar a
339.901 modêlo industrial a altera- Exigênc;as
termo na, 356.072. --.CuinPra
praz ode .oposigão .a parta .da -data
ção de nome da titular. Anote-se a •
ekigènea.
alteração de nome.
da publicação. - Clichê :palitosad0
Couros Olco Limitada -. Na
. José Luiz Barrias Rodrigues ega 77 ,ele -outubro de S908.
DiverSos
.4.a4a
Transferência para .seu nome do ter- tramaram:ia da pateuta
.,
.
.
mo 146.733 privilégio de invenção.,
modé/o
- Cumpra assrinco - Stael CorpOraLlaa - PRORROGA-CA° DE PROCESsargs
Anote-se a :transferência.
a exigência. .
•No pedido de apostila na palma
Molas No.Bag, Sociedade Anónima Suilon Steela do Eintsil Comercio te n.o 63.806 - privilegio de in- NP -023.257 - licartb
pede para ser anotada nas mar- e Representações Limitara, -- Na vança.o. - Retillque-se. nadiante classe 43 - DucksvarlJa .as tio.
tas:
averbação de contrato da patente
a fleme dos titu!ares para (E4sences) United. 'PrOnOgiteN. 40.507 - Privilégio de lnven- n.o 36.425 - privilego de nivela. -apostila,
The Armara International Cor- se .o.registro.
çã.o.
Cumpra a n!.>zigencia.
parat:an .e South The fanico AtraN. 40.573
Privilégio de Inven- ção.Soda\ Elétrica Aulogsna can Iron and Steel Industrial-Coia IsLo 623.2.58 - Heart leaód • • ---,
ArCOS
ção.
.
48 - ,Duckavortli s3s
Privilégio de Iman- S.A'. Na av erbação •ds contrato poration Lanited acôrdo en2 .classe
N. 42.806
iiaaaenCes)
Jasnated.
P.rorasiaisoda
patente
n.°
37.389
ça o .
e
as anotaçõesda lis. 70. Posteicaa
Privile,gle de 'menN. 45.396
•
G.! invenção. _- Cumpra a mente, o processo devera voltar se o registro:
ção.
exigência.
. tg .° .623 25 Dalin-andai Bei alo
a. S. T. L.
N. 45.362 - PrlviiCglo
2 - Waltaa
Platt do Brasil Massais Texteis
Continental ' Ctu Company. Inc. Vencer. classe
çéo
P,rorraguesse aaaialea,
No pecado -da . everba- - No Pedido _da -apostila na paa. s-„meta.
N. 45.376
Privilégio de Lnexi. Limitada
ti'23.266
igassaba
çáo de contrata da pari;i! n.o
ante 11.0 65.91;3 - privrléglo e
N. 46.924
Privilegio de ,Inven- 42.097 - privilegio de i:Ivanaão. invenção. - Ratifique-se, mediais. se 16 - Cerãmica Xgassalaa *J. ;A.
-= As alterações de nutre da

- Cumpra a exigência

- Ano'.em-se as alterletes de
.N.
Maquinas' e Moto Peças NAratlig
nome'.
bOciedade Anônima - Na transMalas No,Sag 6.A. - Pede
ser arotads nas patentes.
rerência da patente numero .
Privilégio de Inven- 48.827 - privilégio de invenN. 46.É.6
çã O.
Cumpra a çaagancia. •
Privilégio d€ inven- 00. N. 47;040

" Corno Pertiga, Camps S. A.
ção
industria e •umérc:o ovarprivilégio dt • lia
N. 47.371
baça° de contrato da patente...
tã o privilégio de invenção,
de Inven- 49.598
-N. 47.556 -- Privilégio de
- Cumpra a exigancia•
tão.
Máquinas e Moto Peças Wals4
PriVilégio de 'mienN. 47.650
S.A. - Na transieraucia da pa0.-1- o.
N. 47.976 - Privilégio e inven- tente n.o 49.886 - privilégio de
invençao. - Cumpra, a l'X gência,
Sheatfer Pen do Bras, r Indústria
3.12.1u0S:
e Comércio S.A. - Na averbaçáo
N. 64.546 - Modéla de Utilidade. de contrato da patente n. o 52,540
N. 100.767 - Privilégio de Inven- - privilégio de invonção. - Cumção - As alterações de numa da ti- pra a• -exigência.
tular. Anotem-se as alterações de
Metaltirgica alátarazzo S
nome.
-Na averbaçao de cantrato da
Farmiatra do Brasil S.4., Produtos Químicos, Farmacêuticos e Bio- .patonte n.o a8.844 egio
lógicos - Pede para ser Inotada nas de invenção. - Cumpra a esta
-marcas:
Onda.
Metacodeln - n. 176.065.
Máquiaas %e Moto Peças Wallig
Pneumonin
n. 221.067 - As altransferência da paterações do nome da tita l a- Ante. S.A. - Na63.476
- privnégio de
tente n.o
se. as alteraçdos de nome,
Laboratórios -Farmacêuticos • vicem- invençao. - 'Cumpra a exigência.
te A/nato Usafarma S A. - Pede Rousse]: - Ucatf - Na transfepara ser anotada na marca Amebia- rencia• da patente . n.° 66.266 z01 n. 88.478 a alteração do noo de invi.nçao. Cumpra
me da titular - Anote-se a altera- I aPrivilegi
exigência.
ção de nome.
Ciampanhia Nacional de ArtefaLaboratórios Farrnacé,..ieos Vicen- tos Metálicos - Aalzmic - Na
te Amato Usafarma S.A - Pede verbena° de contrato na patente
para ser anotada na m troa Biodina nP 35,260 - privilégio de invenn. 150.507 a alter4ão do nome
da titular, . .Alote-se t alterrgto de çaci. - Cumpra a exigência. • • .
Prema Preservação de Madeiras
Mala.
Bebidas Petiz indústila e Comer- S.A. - - Na avarbação de contrato
c.o Ltda. , - Transferência para seu da patente n.o 54.550 - privilénome da marca Petiz, n 240 526. -- gio de-invenção. - Cumpra a exiAnote-se a transferência.
- •
Bebidas Pettz Indústria e Comer- gência.
Flitox S.A. - Na transferêncio Ltda. - Pede para ser anotada
na marca .Ginja-Cola, Unho 134.587 cia do têrmo n.o 74.210 - privia alteração e• a transa:Anela para (égio de invenção'. - Cumpra 'a
seu nome. Anote -se as alterações de exigência.
nome e a transferência.
Molas No S.ag S.A. - Pecki para
Antonio François Regis Peyren
ser anotada no têrmo 296.641 - - Na transferência do tarmo
marca Figura de Mola Sinuosa - nP 105.320 - modelo de utilidade.
a alteração do nome .da titular. - Cumpra a exigência.
- Anote-se a alteração de nome. Fundição Brasil S.A. - Na averWien 13razil Limited - Pede bação de contrato da patente ..
para ser anotada nas marcas - nP 56.831 --- privilégio do inven•arinex têrrao 11.0 374.260 - Su- ção. ---,Cumpra a exigência.
Maquinas e Moto Peças Walllg
por Sheltox - termo n.° 399.064 D.a alterações do nome da titular. S.A. - Na t ransferência do tern.° 112.095
- Anote-se •as alterações da nome.
modal° de utilidade. - Cumpra a exigência,
Exploração ,de contrato 4c patente ...abbOtt Laboratoires •-Na avOre
Indústria Reunidas VidrObrás Li- bação de .contrato -da marta
mitada s.-'isécle para ser 'anotada 113.499a- Cumpra a exigencia..

as anotações de fls. '70. PosteriorEXPEDIENTE DA SECA°. -DE PRORROGAÇÃO
Rio. -3 de fevereiro de 1964
EXIalr.Nems

N.o 611.S60 - Carvalho raria
ar Companhia la:aiitada. - Cumpra
a esagancia. - slaossiga-se
registsu novo pas
sando .a contar o
prazo de aposição a partir da daia
da pubncaçao. ,aftiche pubLcaa
do em 27 de janeiro dé 1954.
•
.N.0 606.628 - Instituto Soto•
Iloianoterapico Nacional S. A.
"Ison", - Cumpra a exigência. prossiga-se como registro ntivo pasvindo .a contar o prazo de oposiçao a partir da data da publicaakto. - Cacha Publicado em 5 de
ueaembro cio 1963.
N.o 606.968
Industria e Comercio de .Aguurdente e Álcool iamitaaa Cumpra a exigência.
a- Prossiga-se como registro nõao
"pa.saando a contar o prazo de opoalça° a' partir da data da publicaçao. - Cliché publicado mil 9 de
dezembro do 1063:
NP 608.651 - Companhia Cai.vejaria Cara eu. Cumpra 'a eJdgeneal..- Prossiga-se como registro novo passando a contar o prazo do oposição a partir da puoila
caça.o. - Cliché publicado em 24
de dezembro de 1963.
NP 608.926 . - Fábricas Ge.rmade S.A. - Cumpra a exigência
- Prossiga-Se como registro ndvo

- prorrogue4e..0 registro.
'
0 .624,508 - Victaroil
',caio-se 47 - Evans Importadora aa, A.
- Prorrogue -se ,o registra.
• .N.0 624.880 - .Saailor
'4111.43;iU

23 - iDlUett Peabody .8s O. .J'Ate.
Prorroaue-se. o J'et5161.0.,..
N-..0 825.524 - Luporíni içoutóv..
cio e Indústria ,cluacs 6 8 - 11 - 21 - 39 - .Curapanbia

Luporini Administra dura e Canina.
-ciai. - Prorrogue-se o vigiais° sia
tilicando-se o namoro para 161:008..
PRORROGA:CA° DE ITRÃS.E
DE PROPAGANDA -•
N.o 619.201 --a rima exclicaivi6a1e
eni questa() do qualidade - claoseh
ti - 11-13-14-15 - 25
Joalheria Caaa Castro 13 -11.
Prorrogue-se o registro aem
de variar em _cores e adtlfleand0se a data para -7 da .de.zomibec)
•. ,
de 1960.
PRORROGA:W.0 DE
,combzwIAL.

NP 554.052 - Pucolnani se 33 - .Puccinelli .Conatrutora e
Imobiliária Limitada.- - Slsorrogue-se o registro.
Cialleia
N.a 560.a45
Inço da Medicina - elrwe . 31 -LabOran Franco Vela IndO.
ProrMica e Farroacbutica.S.A.

rogue-se O .registc0.

PROR.Ftn• Me' AÇA() DE EICPREfififk O
DE. PROPAGANDA.

passando a contar o Prazo de opo- N.o 622.704 - Pe gue Trba 'pois
siçao a partir da data da publica- -- atasses 2 -- 19 -- 26 -- 27 -33 -, 42
ção. - Clichê publicado em 27 de 29 - 32 - 37 - .38
46 47 44 . 45
43
janeiro de 1903.
- 41 - Supermercados PegsPap,
N.o 610.268 - S.A. Fabrica de S.-A. - Prorxegue-se o (registro.
Tecidos São João Evangelista. -PRORROGAÇ.A0 DE NOtalli
Cumpra a exigência. - ProssigaCOMERCIAL
se como registro novo passando" a
contar )) prazo de 'aposição a partir
da data da' publicação. Clichê NP 438.080 - rábric
xpoo
ublicado em 10 de' janeiro de. de Tambores Limitada - Fábrica
Nacional -de Taraboree Limitada.
. . •
prorrague-so .0 registro.
NP 612.271 ,-;-• Avelino Paesoa
N.
0 .622:221 - Laboratório Emia
Cavalcanti . - Cunipra a evigailcia
_ prossiga-se como registro nhvo 6.A. - Laboratório Doer - •
passando a contar -o prazo:de opo- Prorrogue-se O aegixtro.
8100 a partir ..data ala . pubil- NP -622.5;10 Zelltóra. Lar 3l'ultu
cação. a- Clichê publicadø . ema.10 S.A; - Eclitõra Lar Feliz -LÃ.-de' janeiro de 1964
Prorrogue-se o regiarro

teunta-fera 6
PRORROGAÇA0 DE TITULO
DE ESTA13ELECIMENTO
N.o 625.525 -- Luposini Ccméroio
e enciustria.- classes 6 - 77 - 8
__e. 11 - 21 - 39 - Companhia
Luporini AdminStradera e. Comerdai. -Prorrogue-se o registro retiticando-se o n.° 161.002..
• N.° 623.128 - Tinturaria e Lavanderia Astoria - casse 3Watclorf S.A. - Lavanderia e mai.
turaria. - Prorrogue-se o registro.
N.o 438.081 - Balneário Mirante
- classe 33 - Imobiliária W. Silva S.A. - Prorrogue-se o regiStre
N.o 601.96e Importécnica Importaçáo Expoitaçao Indústria e
Comercio. - cesses 1 - 6 - 8
- 2 847 - Albany - Oil Petróleo
e Derivados Limitada: - Prorrogue-se o registro.
N.° 603.131 - Fábrica de Móveis
Hércules - classe 40 e-- •Wenceslau Biskup. - Prorrogue-se o registro.
N.o 6113.734 - Rodoviário Boa
Vista - classe 33 - .Rodoviário
Boa Vista Limitada. - Prorrogue.se o registro.
N.o 621.647 - Fábrica de Acordeves Veronesse - classe 9 Acordeões Vercnesse S.A. - Prorregue-se o registro.

UAR1O OYCIAL (See:o
N.o 621.859 - Warner Lambera
Pharmaceutecal Company. - Cumpra a exigencia.
N.o 621.c37 - S.A. Superba
Grande Eabrica de Artefatos de
Borracha. - Cumpra a exigência.
• N.° 621.946 - Irmãos .Pasqua.
lucci. -• Cumpra a exigência.
N.o 621.999 - Marques & Filho
Limitada. - Cumpra a exigência.
- N.° 622.161 - A. Galliano &
Companhia. - Cumpra, a exigência.
N.o 622.272 - H. Sichel 84 Sons
Limited. - Cumpra a exigênc:a..
N.o 622,460 -. Comércio e -Indústria II. Torlay Limitada. Cumpra a exigência.
N.° 622.477 - Casa Nickel Limitada. - Cumpra a exigência.
N.° 622.498 Artefatos de 1-.a.pel, Guri Limitada. - Cumpra a
exigência.
N.° 622.727 - Chicago Pneumático Toll Company. - Cumpra a
exigência.
N.° 622.732 - Oclavio BaracchiCumpra a exigência.
ni.
N.° 622.912 -- Tumaz Aquino Filho. - Cumpra a exigência:
N.0 623.001 - Union Carbide
Cumpra a exiCorporaticn.

N.0 623.127 - Minoru Ishibashi.
- Cumpra a exigência.
N. 623.1i2 - Companhia Brasileira de Material Ferroviário Cobrasma. - Cumpra a exigência.
N.o 623.173 - Demetrio Peree &
Companhia Limitada. - Cumpra
a exigência.
.0 623.213 - Balamundi Nederland N. V. - Cumpra a exigência.
- 623.385 - Luxor Industria
Aktiebolag. - Cumpra a exiEXIGENCIAS
gência.
N.o 6232613 - Bertini & ComN.o 245.266 - Eitel Mc Cullough
panhia. - Cumpra a exigência.
Inc. -e Apresente clichê.
N.° 537.440 - Quimica FarrnaN.0 624.186 - Companhia Meceutica Mauricio Villela S.A. - lhoramentos
de São Paulo Inalas-,
Cumpra a exigência.
iria
de
Papel.
- Cumpra a exiN.o 592.606 - Ida Welker. - gência.
Cumpra a exigência.
N.o 624.187 - Companhia l MeN.° 592.620 - Carlos F. Welker. lhoramentos
de São Paulo Indús- Cumpra a exigência. trias de Papel. - - Cumpra aexiN.° 604.190 - Wollgarnfabrik gência.
N.° 624.319 - Espólio de HenriTittel & Kruger Und Sternwoll àpinnerei Aktiengesellchaft. - que Medina Ramirez. - Cumpta
Cumpra a exigência..
a exigência.
N.0 605.063 - Casa Masetti S.A.
DIVERSOS
Indústria e Comércio. - Cumpra
a exigência.
N.°
613.028
Indústria
ae
ProN.o 606.335 - George Doble & dutos Alimenticloa Dilis S.A. ISon Lmited. - Cumpra a toai- Aguarde-se.
gência.
N.o 617.775
Mário Joseph. N.° 607.031 - Aktlebolaget
Aguarde-se.
fila Vabis. - Cumpra a exigência.
N.° 607.382 - Suja Viscosa So- N.° 621.766 - Hans Sehwarakopf.
çietá Nazionale Indústria Applica.- - Aguarde-se.
N.o 621.818 - Fecurala Rio Moeloni Viscosa. - Prorrogue-as o
lha S.A. - Aguarde-se.
registro.
N.o 621.866 - Paulo Zing.
- N.o 612.791 - Argentiro Montei- Aguarde-se.
ro de Oliveira..- Cumpra a exiN.° 621.874 - Companhia de
gência.
N.o 613.008 - Veodrog Delalan- Fogos Biagino Chieffi S. A.Quingnon. - Cumpra a exi- Aguarde-se.
N.° 622.056 - Indústria de Argência.
tefatos de Metais Terlizzi LimiN.° 616.729 - Brother
Aguarde-se.
Limitada. - Cumpra. a exigência. tada.
622.270
- Associação BrasiN.o
' N.o 620.370 -,- Sociedade dos
anos do Pôrto Constantino S.A.R.L, leira da Indústria de Hotels. Aguarde-se.'
- Cumpra a êxigéncia.
,

N.° 622.606 - Casa Cio - cla-s
ses 22 - 36 - Clotilde de Araujo
Carlini. - Prorrogue-se o registro.
N.o 623.226 - Nosso Rancho 'classe 42 - Amaro Silva & Com-,
pantua Limitada. - Prorrogue-se
o registro.
N.o 625.523 - Luporini Comércio •e Industria e-- classes 6 - 7 g _.... 11 - 21 - 39 - Companhia
Luporine Administradora e Comercial. - Prorrogue-se p registro.

r,J

N.o 622.429 - Imporradbra é lex-'
portadora de Cereais S.A. Aguarde-ee.
N.0 622.731 - Prcdutos de Toucador Reale e Limitada. -,Aguarde-se.
N.0 622.733 - Uzmas Chírhicas
Brasheiras S.A. - Aguarde-sc.
N.0 623.039 - Potassa e Adubos
Quimicos
Brasil S.A. Aguarde-se.
N.o 263.040 - S.A. Brasileire de
Tabacos Industrializados Saezti.
- Aguarde-se.
N.0 623.351 - Amélia Masotti Aguarde-se.
N.o 624.811 - Elidio Conzatte. Aguarde-se.
NOTICIAM
OPOSIÇAO

Guilherme Redeker para' total de
pontos'
dez,' reinvindicaç,es:
N.° 140.001 - Privilégio 'de UI*
vença° para - Trava de chave de
contato de motores e, especialmotores e, especialmente de meto.
res de arranque de automóveis. Pequrente
Strmax S.A. Comérc.° e Indústria.
' N.0 143.996 - Modelo do utilidade - Mero abridor magnético para
garrafas vedadas com tampa metalica. - Requerente - Sociedade.
Paulista 'de Detergentes Soclp Limitada. - Fica retificado o inicio do ponto para, 1 - N0vo abridor magnético Para garrafas vedadas com tampa metálica, caracterizado por uma garra com a
face interna horizontal - etc. c.a.
Atenção: as pontos acima mencionados foram publicado BC0111 Incorreções, em 30 de janeiro de 1964.

Ficam retificados por terem
Bonaparte Sulamericana S. A.
Comércio e Indústria - oposição saído com incorreções no Boletim
ao termo 11.260 - modelo de uti- do dia 31 de janeiro de 1964.
lidade de Petroquímica do Brasil
- Termo:
Limitada. •
RETIFICAÇÕS
Ficam retificados os pontOs publicados em 30 de janeiro de 1961
_ per terem saído com:incorreções,
Termo:
N.0 112.879 - Privilégio oe invenção - .Processo e dispositivo
para aplicar torcedura falsa a feixes_ de iio. -. Requerente para
Leo Ubbelohde.
N.o 112.918 .- Privilégio •de invenção para - Mecanismo enrolador, para maquinas de costura. _
Requerente - The Singer Munoiacturing' company para a data
depositada em 31 de agõsto de
1959.
N.o 113.052 - Privilégio de invença° para - Aperfeiçoamentos
em eixos de máquinas de fiação
têxtil e semelhantes. - Requerente - T.M.M. (Research) Limited
para a data 4 de setembro d 01959.
N.° 113.083 - Modelo de utirelae
de - Dispositivo para aquecimento. de água coerente para o nome
cio requerente Bohdan Vozenilex.
N.° 113.097 - Modelo de utilidade para - Neivo modelo de tam-pa conjugada com colher graduada. - Requerente - Vilard da
Cunha Borba.
N.o 113.358 - Privilégio de invenção - Nevo arado reversível
de devante hidráulico. - RequeIndústria
rente - Agrauto.
e Comércio.
N.° 113.362 - Para privilégio de
invenção - Nova embalagem. Requerente - Indústria e Comercio•Trorion S.A.
NP 115.973 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamento em arranjamento de coletar de terminal
para gerador cheio com gás. Requerente - General Electris
Company.
N.0 116.006 - Privilégio de invenção - Nõvo dispositivo e processo para verificação da resistência de concreto. - eRauerente

N.o 113.254 - Modelo de utilidade - Trilhador agrícola - teqiierente.- Serralheria Artistica
Preoar Limitada. Fica retificado
toda o ponto 1 - Trilhador agrícola, formado por pequeno arado
dotado de quilha o anteriormente
de roda de novel regulavel, caracterizado pelo fato de que a estrutura do conjunto Se encontram
dispostas hastes aterais, conjugadas anteriormente em travessa e
dotadas posteriormente de placas
perfuradas que se cruzam, sendo
o cruzamento atravessado por
parfuea ou presilha, sendo que,
iinalmente, as hastes laterais são
associadas laminas recurvadas voltadas para baixo o dotadas de garras em suas extremidades. Total
dois pontos.
N.° 113.284 - Privilégio de invenção - Elemento automático de
comando para operações de maquinas de lavar roupa o similares
- requerente - Alwin Rath final dos pontos fica retificado
para - portador dos contatos acima mencionados. Total 2.pontos.
N.0 113.286 - Privilégio de invenção Processo do revestimento - requerente - E. I. Du Pont
de Nemours And Company. Peca ietificado o final do ponto linear de deslocamento da dita
lamina.
N.0 116.195 - Privilégio de In..
vença.° - Aperfeiçoamentos em on
relativos a imãs permanentes requerente - N. V. -Philips' Gloilampenfabrieken.
Os pontos acima menciohadca
foram publicados com incorreções
em 31 de janeiro de 1964.
N.o 115.929 e- Privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos em ou
relativos a dispositivos de transformação de energia para gravar
ou esquadrinhar uma ranhura de
gravação - requerente - N. V.
Philips' Gloeilampenfabrieken. Peba retificado o ponto novo (Diário de 30-1-64). 1 - Aperfeiçoa.
mentos em ou relativos a dispositivos tradutores para o registro ou
nosouisa de uma ptsta de grava.
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Vão em forma do ranhura, abran- ,reagido. no -presença de tua Condensan- coxi de baixo peso molecular; e R i um
gendo um transformador para o re- te alcalino, com um ester reativo 'de um grupo alcoilo ou alquendo de baixo
gistro u pesquisa de uma pista de alcdol da fórmula geral 1-10;--X—Am'
tooleCular.
gravação na qual .tenham .sido
onde Am' significa um resto coresponselam, simultaneamente, gravados dente á definição para Aia com exce-:
deis sinais de sentidos Jle oscila- ção de uni grupo mono-alcoil-amino,
N° 123.157
ção diferentes, Por meio de um ou um grupo N-acil-alcoil-amino ou NDe 30 de setembro de 1960
mesmo orgão de gravação ou P esa- do,arii-meti/-alcoit-amino inferior, _e senguizo, órgão asse que se acha em do, se desejado, o produto à . condenEastman Kodak Company — Estacontato mecânico com dois elemen- sarão dá fórmula gerall
dos Unidos da América,
tos de atuação independente, do
f a -Oie finas Contendo
transformador por meio de uma
uma combinação de , diaIquil-3,3*-Lodipsça de ligação na qual se efetuar
oR' propionatos, a:guilidenobisfenois e salia composição ou a separação de
cilatos fenilicos — Privilégio de Inuma infcrmação duisSa, caractedvenção.
zados. pelo fato 'de que a referida
1 9 — Uma composição de poli-alfa-:
peça de ligação é constituída, de
olefina sól.cla, caracterizadá pelo fato
um e outro lado do ponto em que
de compreender uma ..doli-alfa-olcfina
o suporte do erga() se acta m'
preparada de um hidrocarbone elifátjclontato mecânico com a peça de lico, alfaMoncelefinico, tendo 2 a 10
gação, de, pelo menos, dois matetomos .de carbono, contendo cérea de
riais cujos modu!os de dasticidao transformado, conforme o significado de 0,001% a 10,%, por peso baseado sóde são bastante diferentes liara R' e Am', mediante hireilise preferi- bre dita poli–alfa-oiefina, de - urna comque as partes produzidas com esses velmente 'ácida ou por re-acetal ncação, binação . de estabilizadores, que commateriais em cada um dos ramos
por hidrooenolise, num preende um - ciiéster de áCido 3,3'- i:od iapresentem uma diferença do mi- respectivamente.
composto da fórmula geral I c:elite R propiemico tendo a fórmula
dez reciproca, independente, das representa hidrogênio elou Ara um gruo
respectivas dininsoes — republica-. po alcoil-amino inferior.
ção do dia 30 de janeiro de 1954.
Um total de 5 pontos,
( CH CH

TERMO ala 119.71.4

De 30 de ullio de 1960
R. Geigy - Sociedade Anônima —
Suíça.
Plivilégio de Invenção para .:.Protesso e produto para atrair e combater
insetos especialmente a mosca do mediterráneoe,.
Processo para atrair insetos,
19
i especialmente a meiscri do mediterrâneo,
caracterizado pelo emprégo de, pelo
menos, suma benzol-siii-fenamida, agindo como sub.stãncia atraente, te--1-fórmula geral
J.

De 27 de maio de 196C.

•

2

Tania) Ia', 121 652

Priviléo'io de lnverção •

Requerente: J. R. Geigy Sociedade
Anónima
Suiça.
Titulo: Processo de produzir novos
derivados iniino-dibenzilicos Privi+igá) de Invenção.
— Processo de produzir . novos
derivados imino-dilsenzilicos, caracterizado pelo fato que se produzem compostos da formula geral! • • •

OR

2

COR) a

na qual R é uni . radical alquila: tendo
4 a 20 átomos de carbono, cérca de
0,001% a ltn, por peso. baseado Obre dito póli-alfa-olefina, de um alquililenobisfenol, o cérea de 0,00'W a
10%, por pês°, 4searlo sôbre °dita
poli-alfa-olefina, de um solicilato leni•
lico.
Seguem se os pontos de 2 a 17

mica suficiente .para moderar n
rerper• doas. partes da placa itti •
suas partes em contato coro aula :membro, caraeterizaao pelo lato tio
Orça ,elereida osaisto a • placa are •
vidro -pelos jatos ascendentes ,se'
maior do ,que a fõrça .exercida j;elos jatos descendentes por ovo
lor infe rior à masas da referido
fõlha de -vidro. : Seguem-sem ra •
tas de núnieroa 2 a •5_
_

'11-P./.10 N 113 al35
De 14 de outubro do
•
• -Depositante —
Suciéta aietsnyme
13asi/éa, Suíça,
Ponto ecraacteristicos .de
Ape rfeiçoamentos -em ou relato/os
aos maios. para ;proteção ..aontra
radiação ultravioleta.'
1.0 — p rocesso asara aPeistoiataka
ou aumenatr a resistência ao aAtas
que ou pen e tração do radiação
travioleta de um material .etweeps
tivel a tal ataque ou penetratetaa
caracterizado pelo fato -de se AU"
corporar.ao dita material um aaaa.
posto avalias, no qual ,dois.:aaosausa
de -carbono- adjacentes da .eadela
azólica são, ao mesmo ampoaeansponentes de uma'cadeia ,do Une
zeno e o 'átomo de -carbono sitiasdo entre os dois hétero-átomos aia
cadeia azólica asta ligado is anal
átomo de carbono do uma amara
cadeia do benzeria que contém, •ita
posição-o, um grupo addroxi laa's
eultativamente eterificado, 'como .o
agente para proteção •contra a ,raa
diação ultravioleta. • Um ¡total ato
6 pontos. .

TERMO N.0 113.491

De 23 de setembro de 195v
Requerente —a llerbert Artliar
eutriaco.
Reiner
Pontos earaiteristcos de — Pria
cesso aperfeiçoado cie fabricação
de Pedra artificial.
1.0 — Processo aperfeiçcamento
de fabricação de pedra artifieial,
caraçterizado pelo fato de commreender a fabricação prévia de
uni modêio em gêsso ou material
semelhante com a mesma forma e
dimensões da peça a fabricar; a
transferência do desenho decorati.
vo da peça para a superfície dêsse
modêlo em gêsso; e o rebaixo das
linhas ou trechos de coloração diversas do referido desenho, na superfície. do modélo sob a forma de
cavidades, substancialmente lineares do secção 'transversal trapezoidal, Um total de 4 pontoe

11R1.40 .N.° 314 ,i006
15 de outubro - de 3.abl)
Requerente — .The Natioual
Casla Register ,Company.
'Local — Estados Unidos +(tu
Df;

América.

Titulo — 'Dispositivo nInastatat40
do armazenaraento ,de ',dadas.
1.0 — Um diapositivo asiagnatioo
de armazenamento de ‘tladOs CM' a aa
terizaod por um ssubstrato
prido condutor da,eletrieldatlo,Stene
do sn ,asua superfície Uni eletrodeo
póslto ferromagnético, oando tett)
eletrodepasito substancialmente
isento de esfôrço ,de tersa° 'tatu
mitido mecanicamente .e .uma
ração de magnetização tátil es-'
consa do referido eletrOdepóa2t0,
em relação ao eixo longltudionl do
referido substrato. .-Beguml-gW
,
pontos de 2'a8.

onde significam: it hidrogênio, uni átomo .deliodlogénio ou, nus grupo alcódo,
icos' ou alcoil-mercapto de baixo
molecular; R1 hidrogénio, uzn grurpeso
po alcoido ou alquenilo de baixo pós°
onde ' 12 re presenta hidrogénio, IIM molecular; e , Re uns 'grupo alcollo ou
resto alcoilo inferior ou uni resto aral- alquenilo de baixo peso mo1eu1Se
coifo. X é tua resto alcoilenico de cadeia retilinea ou ramificado com 2-6
atom os de carbono, a Am significa uns
TERMO N 121.633
grupo aleoil-amino _ou dialcon-amino
inferior, p odendo estar ligados um dos
De 30 de julho de IO60
dois restos alcoilo de um, grupo dislJ.
R.
Geigy Sociedade Anõrtima —
Zoil-amino Am direramente com o resto alcollenico X ou ambos os restos Sulça.
Privilégio de 'invenção para aProcesalcoilo entre si diretamente ou por in—.—
termédio de um- átomo de oxigênio, um' ao e produto para atrair e combater
TERMO NP 118.614
insetos
SaltRas0 NO) 114.14'7
especialmente
-a
mosca
do
Me.,
grupo alcoil-imino,
ou alcanoil-oxi-alcoil-imino Inferior, sen- cliterrãneo:s.
, De 29 ' de setembro de 1959
De '22 de ,outubao .de 196s
do um composto da fórmula oeral
Processo para atrair insetos,
esp ecialmente a mdbui do mediterráise0, Pittsburgh Platô Gla-se Company.
'Owens-Coraing
Requerente
caracterizado pelo emprego de, pelo me- — Estados Unidos do Brasil.
Fiberglas Corporation,
Titulo — Tratamento de ralha Local — Estados 'Unidas .tla
nos, uiri éster do Acido tio-carbdalto,
agindo . como substância atraente, tendo cise vidro,
América.
OR'
a fórmula geral
Titulo — Isolamento tubular „do
1.0
— asa

s

—R

onde R' é Lk 41 resto alcoilo inferior, um
-alcoilo ou O, restoci (a
resto aralcoilo. uni resto alfa-alcoxi- onde X .„é
R ,é brog(tai0,
a l colo ema o reato tetrabidro-oiranllo, Morno de halogénio
ou alcono ou

Asas

— Um procesão para tempoaar unia folha aquecida de vidre
sustentada em uma posição horizontal compreendendo simultaneamente a aplicação de jatos asceta.
dentes e descendentes de fluido
de encontro As superfícies superior
e inferior da referida placa, sendo
esta sustentada em um merabro,de
sustentação tendo' capacidade tars

vidro fibroso.
1.0 ,process .00e domar !uma
unidade cilíndrica rigid 'tido lana
amassa .do 'fibras minerais stcoadO
material ligonte ' curava] a olosiotO
intermisturado na raearna,
flua:1
a musa , é ,enrialada sera Oarlata R:Lx
líndrica em ;,t4i110
311,A ;Mantida
caracterizado .pelo late. &mire o .

ihiínta-feira 6
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TÉRMO N.° 80.845
.TÊRMO N. O 116.104
lação ao substrato de fixação,
constituída por a) uma corto do
De 13 de julho de 1955
De 8 de janeiro de 1960
enchimento .inerte o b) pae uma
resina. f enol-f ormaldel I ica e.au
Requerente — Sandoz S.A.
Rcquaronta .Ciba SocieZ6 Anouma resina furânica e-ou uma resina epoxidica liquida e de se en- nyi..a tená u.emão: t.:daa Aktiengesell- &Liça.
durar a camada final, eventual.. sena,L), lárna suíça.
Título — Processo para a produ
mente em conjunto com a última
TILTLMO N.o 114.374
Pontos earar...eri-t:cos de: "Proces- ção de derivados de tetrametil-nona
camada de fixçaão. Um total de so para a p.oeuçao oe novos deriva- no].
12 pontes.
De 30 de outubro ,de 1959
LJS
i-çLcar
.
Pontos característicos
-12equereüte — Vidros Corning
1.' — Frocz,r..w, Pala a pradução
1
-Processo
para a produção de
Erasil S.A.
de novos
TERMO N.° 115.915
der : vados de usa tetra-metil-nonanoj
1,ocal — São Paulo.
6C..11',321
primário. caracterizado pela adição
Válvuas de imagens
De
30
de
dezembro
de
1959
de 1 — 10 riaol de oxido etilênico s
r icaçã o .
.essátutaos N.o p...çuzs 1 e 2 Itotra-metil-nonanol, obtido Pe'.a ação
41e televisão, processos para sua
50,a........u.nou par um . gA-Pa - da 6,-.:do carbônico o hidrogênio eôRequerente — Union Barbide
rnent-, nietiddenico e tuj..a grupamen- ¡bre propileno tetramero
U.0 — O processo de laminar um Corporation.
segundo e
•
;painel do válvula de imagem de
tos b:droz.la
ra.3 p..s.iç:J- es 3, c.lamcda 050-aiatese,•carboximetiianda
Local
—
Estados
Un:dos
da
leevieão provido de margem, ou América.
'5 e u paca na- te os ateres poliglicolicos obtidos. Ta
artigo semelhante, caracterizado
c_.s -hz, R. e rlj,13p:caca:anue tal 4 pontos.
por colocar u'a máscara de vidro, Titulo — EletrOdos de pilhas de R3, 1":J e Ru CS r-.3 orgânicos, da
igualmente moldada, ou peça se- combustível.
é.6:::61:61Seu es radicais ozaicos de ácianalhante, com a face para baixo, 1.0 — Um (Atuei° bi-pular, para dos c....rionit.cas aran:a .icos ou hal.a=MO N.° 997.200
•aôbro uma superfície-suporte; su- uma pilha de comaustiee ,
rackiicca.. cm ti.cJoia c'..ntenoo palo
;portar o citado painel dentro da rizado por consista de, pe.° iames, menos cios átomos de ca:boiso na preDe 10 de janeiro de 1958
.eoaddad ed amáscara cm posição um corpo carbonate° paroso p.an:. sença da ácidos e, q..zu.do dasaj.zdo,
beepaça0a pra-determinara, intrc- Seguem-se os pontos de 2 u 11,
Requerente — Kyowa Kabushlki
s:a su‘orizitidr da rucne_ra usual o
KlUzir u ralíquido plástico ativado
Saasha
— Japa.o.
gruar.iento hidra:x.3a :ivra situado .na
Titu:o
— Processo para produpoc catalisador, e das-gaseifica do
poa.ção 2 doa compozza . oiatidos e,
aiontro do citado espaço, para ençao de acido citrico por fermen
'MAIO N. o 116.05Q
quando
Case:Ano,
del
sa
CanSformarem
• eiler, substancialmente, o mesma.
ração.
'ça c'ampoztre livres e:.A.:dos .em se:s
Meliem-se os pnatos de a a 8.
De 7 de janeiro' de 1960
du os seis obtidos noa compos tos 11.
Pontos .caracteristicos
vres. Um total dg 21 pontos.
1
—
Um processo para a produEstados UnitIC8da
Local
alue,Mo N. o 115,847
çac de ito.du cítrico por fermentaAmérica.
çao Caracterizado par - compreenTítulo — Ordem de memória
a le' .24 dc dezembro de 1959
der a maura tia variedade peneit.
TERMO N.° 123.138
magnetica.
Ettni adameizi uca: reeki var Menlie:quarenta Fabwerke 'Hoechst 1.0 — Uma ordem de Memória
sal/Á an gènero Penícilliant sob
Da :',() de setemb • o de 1950
sAtiengesellschaft vorra. Meister tendo uma pairai:cudo dsf panos
Cond:çoS submersas. • Total 7
& Brüning, firma alemã. cada um dos quais Inclui urna. paiReaperente
Ickho Sean Com. pontes.
Pontos característivos do — Pra- ralidade de fios da menearia mag.
aao para a aplicação de camadas. a-Jetica de informação cada unal
Local
s .da Aná.
Iiindo e termo-resisterites, imper.: ,do
TËRMO N.° 102.667
•
"Estad°''..U1
fios tem um trajeto de riaa
ativeis a líquidos, Obre supern- fluxocujos
capaz
de
assumtr
dois
cata.
os n do concreto, especialmente glos de iluxo residual eetavela
1),-1 26 de maio do 1958
Titulo — Processo • do preparaM
bre a parede interna de titbena. está, em um de tais estágios, ca- para dar cozimento iapido aos tei. Requerente — 'Compagnie Franima de concreto.
racterizada em que uma plural- j6es.
ça48e Jies Matieres Colorantes -Processo para a -aplicação dado de condutores de retíjrno ele1. n Processo de pi aparação para frança.
e camadas de resinas sintéticas trlcos é associada respective.mante dar cozimento rápido a feijões secos •
Soluçóes de derivados
tidurecivels, quimio e 'termo-re- com os fios de, meinoria de infor- que comina° em orrAv., ber e* fel. dinzonLazickdos e processo para sua,
mação, cada fio de memória sen- jães numa soluço de fosfato caro.cta. preparaçao.
stantes, impermeáveis -e
Oro a superfície de substâncias do ligado em cada extremfdade a rImdo 'pelo fato de a concentração . do
Pontos caracteristicOs
•
Udu, Ipreferencialmente de con- por um enrola.mento do transfar.
roto, 'caracterizado pe'o fato do um conduto rd eretarno associado ion de fosfato ser de 0,03 a 0,09 mo1 — Soluções estáveis e diretapor litro, dita solução tendo,
a superfície;
't
mente utilizavels para impressa.a,
nadar tendo urna derivação cen- Iftculas
una 01- de 6,6 a 10.7 e então Bicar caracterizadas pelo fato de com- uma película intermediária trai para apresentar uma plural!- Os feijões. — Seguem-se . os ponto
preencierem; um composto diazoa.
, o „taxação, a qual penetra cie dado de pares fia de memória do de 2 a 9. •
ritmado °a:do por condensaçaa do
odo ospecialmente eficienteacons- informaçao cdnouteres de retarno
&lavado cdazoice do u'a armila
,tutda por a) uma resina de poli- e uma pluralidade de mulos ertenlanizanica, desprovida 'do grupo so.
teres modificada por meio de glzantes indutivamente acoplados
'Tf:RIMO N.° 67.276
luaiiizante com urna amina secune
io-clanoto ou c) uni rprodulo pro aos pares definind ou mapluralidadaria contendo pelo menos um gruYenlente da reação de poll-iso-cia- de de endereços de informação nes
De 7 de maio de 1953
po .somailizante; um componente
),ato.ou ci) uma resina apoxIclica fios d3 memória do informação,
coputaçao; um alcali caustiza;
ou
pares
fio
de
memória-coriduzcr
de
efetuar,
ulteriormente,
o
eraRequerente — Sandoz S.A.
lo 'Se
um so.uvel rniscivel com água e,
tturecimento, por via térmica e ou ti() retiirno correspondentes de sSuiça„
eventualmente, U'a omina volatd.
latalitica com um catalizador que cada plano da ordem sendo acoTitulo — Processo para produzir
Ano ataca a superfície do concreto; p'ado em serio pelos enrolamentos
2 — Processo para preparação
II—‘de se aplicar sôbre a pal.. de transfo rmador acima menCIo.- uma impregnação microbicida Sôbre das suniçoes dotinidas no ponto
fibroso.
aleira película uma ou mais pa li- nados, meios para aplicar primei1, caractenzado peio lato de conde
escriem/as uteriores constituídas pus ras pulsações de corrente
Pontos
característicos
sistir em ad:conar a uma misaira
4.
resinas sintéticas acima meneio. ta para meios energizaates escoessenclaimento;
1 — Processo - para produzir uma compreendendo
-liada:3 em 1 e de se efetuar o en- lhidos dcs planos da ordem, e impregnação
a)
-um
composto
diazoanunadq
microbicida vibre mata:.
diurecimento, confcrme o caso, ex- maios para aplicar pulsações de rial f,brosv, caracterizado
tal como e definido no ponto 1;
pelo
fato
ilo a ,filtima película;
corrente de escrita, as derivações
W um componente de copulação
se aplicar, antes do centrais dos enrolamentos de trans. deste :V/ tratado, de um lado por com- c) agua:
t,
,encturecime.nto da última pelleu a, mador de um dos pares escolhidos postos organo-mercurieis
(i) um alcali' oáustica;
da
fórmula
—
X
em
que
R
abluo . o substrato ainda úmido ou dos plano sda orde mcoincidentale) _sais _minerais.
wegajoso, um carpo de enchimen- mente cum as , primeiras pulsações significa um radical aromático, •monoradical
aniontico,
e
Um selvento miscível com água
um
to inerte ,dotado de arestas angu- de corrente de escrita para incita- nuc'ear, e X
liares C do si, efetuar, em seguida, residuiais estáveis representatieo do outro lado, por compostos de mi- e, eventualmente, Wa, .amina vo:a.
endurecimento ou, sem endureci- alr o outro dos estágios de fluxo trogeni, orgânicos, básicos, fhidrosso- til; deixar decantar e separar a
camada menos densa, a qual
annto prévio;
de valeres do Informação" parti. laveis, pclimeros ou um nota.w. contêm o composto allazoaminacia
%Mimei
dos
mesmos,
capazes
de
-for.
ct y —,do.se aplicar [ou„sem en. Calares eM endereços da informae -o componente ,de ,copulação, da;
.cureeltuento CIvIF. .Yú .àú àú ção particulares da .ordem de me- marern compostos complexos -com camada .mais.densa ,oue contém 09
mercúrio
orgânico
ou
inorgânica/cento
pontos
42
LV — dose ap icar umaeamadaiméria. Begueraese
sais mineiraiS.
combinado. Total 3 pontos.
a
multo
ulto mais espessa, com re- de 2 a 5.

aquecido para curar a massa é diTigido em um trajeto confiriad
illoatnetralmente através da tuella." cilíndrica. Seguem-se os pontas
•de 2a 14.

1

400 4t4trrta-fe:ra 6
A requerente rávinettca de :icorcio com a Convença() lnternacionee e o Artigo 21 do Decreto-lei
mimei* 07.903 de 27 de agósto de
1945, as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da França em
23 de julho de 1957 e 4 de março
de 1958, sob números PV 743.905
e PV 759-61, respectivamente.
Total de 1 ponto.
TERMO NP 104.630
•
De 32 de agtsto de 1958
Minnesota Mining And Manufacturing Company — Estados Unidos da América.
Titulo — Fólhas não escorregadias.
Pontos característicos
1 — Uma fOlha "hidro-resistente,
unitária, tendo uma superfície*al
mofadada, resiliente, protuttera.da,
de longo uso, não moldada, que
oferece uma resistência aumentada
ao deslisamento a medida, que é.
deformadas sob a pressão' dos pes,
sendo a dita Mina apropriado
para uso como assoalha,mento ou
torramento não deslisante, de se-.
gurança, e compreendendo uma
camada flexivel, resiliente, que e
prontamente deformável sob a
pressão dos pés, sendo a superfície exposta da dita camada não
abrasiva, não arrarihadora e não
centelhante mesmo após um kiso
prolongado, • caracterizado pelo
fato de que a dita camada com,'preende uma pluralidade de pare
ticulas empresáveis. resiliente, de
um tamanho situado entre aproximadamente . 10 e 40 malhas, e um
material ligante polimerico, serrieilha.nte a borracha, curado, flua- ve, resiliente, que liga as partículas
— conjuntamente, .sendo que a
proporção gravimetrica do ligante para partículas não é superior
a, aproximadamente, 6 para 1,
sendo que a proporção volumétrica do dito material ligante para
ditas partículas está cetro. aproximadamente, 2:5 e 5: 5, sendo
que a composição das partículas
difere de composição do dito material ligante, e estando as partículas
dispostas na dita camada de uma
maneira ao acaso tal de modo a
produzir protuberâncias de super-

t)1,, R10 Oé-.CiAL

tato de compreeiider as -se
rneri.brà 'do cupe • que .Cci,.si;4ie
&teres de celulose ,• éteres de ceiu• ounites sulestancme: . )
De J de abril de 1959
lose em ao:ução aquosa,... e - secar, Me.
Borax — 0,350 a 0.550 Kg.;
i The Griffith Labo.-atories, Inc. - diante borrifação, a suspensão, sendo , Laca — 0,700 a 1,100 Kg.,
! Titulo — PrOCe2S0 para preparar dito aglut:ncr.te o .único agente diaCarbon ble.ck — 1,200 a 1,800 Kg.;
um concentredo de proteina de fel- perante. Seguem-se os pontas de 2
Soluça() de anima préta —
a 5.
jiit; de soja de sabor uniforme.
5,000 a 7,000 Kg.;
Pontos ostacteristicos
Hiclroxido de sod:o — 0,300 a
TERMO N.° 110.23'r
1 — Paneis° de preparar um con0,400 Kg.;
centrado de proteína de soja de saalcerina — 0,350 a 0,550 Kg.;
De 6 de maio de 1959
bor uniforme, para uso como aditivo
Agua — 1 litro.
de a:imanto, caracterizado pelas . faRequerente — Union Carbide Total
de 3 pontos.
ses de submeter os ingredientes na- 'Corporation — Estados Unidos da
América.
turais, solúveis em água. contendo
material de feijão de soja dividido
TERMO N. o 112.375
Titulo — Processo de esticar ma•
mecímicamente. a ação de dissolução teria termo-plástica biaxiatmente.
de água em um pH na vizinhança do
Mecanismo inipu:sor interrnite apontos característicos
isseletrico de conteúdo de proteí•
Le, Zapparoii Serena S.A. — Inna de dito material, separação dos
1 — 51m processo parti:esticar, Miaria e Comercio, estub(nce:0a
sólidos de solução resultante e re- biaxielmente, um copolimero ter- na cidade de Sao Pauio.
moção do substancialmente todos Og mop ias tico atático, caracterizado
P tinia s cara cteds ticos
Ingredientes com gósto de feijão daí por compreender as fases de: expor lavagem da massa separada dos trudir o pclimero referido sob a
1. Mecanismo intermitente, ;alar.élidos- com água. Seguem-se os pon- forma de um tubo sem junta, a cavei para imptal-Oto de avanço iatos de 2 a 3.
uma temperatura entre 60PC e trmitaite em um aparetho 'de
TERMO N.° 109.528

10090 acima da sua temperature
de transição de fase 'de segunda
TÉRMO N .° 109.668
ordem; retirar dito tubo do ponto
de extensão a uma velocidade
De 10 de abril de 1959
maior do que a velocidade de eltRequerente — Courtaulds Limited trusão, enquanto se vai introduzindo e no interior do mesmo um
Ing:aterra.
Título — Aperfeiçoamentos em e meio gasoso, ir. te, .sob pressão
referentes à produção de anidrido de e, finalmente, deformando-se .o
tubo resultante. inflacionado. O
ácido N-carboxi-elfa-amino.
total de 5 pontos
. Reivindicações
1 — Um processo para a fabricaTERMO N.o 111.650
cação de anidridos de ácido N-carboxialfa-amino pai areação de fosgenio com
De 10 de julho de 1959
ácido ada-amino,- caracterizado pelo
fat oque no mesmo a partícula média
Requerente — Esso Research
do ácido do amino usado tem um
tamanho não maior do que 5 microne. And Engineering Company — Estados Unidos da América.
Total 22 pontos.
TÉRMO N.° 109.990

TERMO N. o 108 . eso
De 6 de março de 1939
Requerente — Unilever N.Y.
Holanda.
Título — Aperfeiçoamentos ma ou
relativos a composições de alveja:nen-

io.
Pontos característicos

1 — Um composto de instado,

Título — Composição lubrificante de sabão coMplixo é processo de sua preparação.
11111111..

De 27 de abril de 1959

Requerente — N. V. de Bataafscile Petroleum Meatschappij —
Holanda.
Título — Processo pira a isornerização de butileno-1 a butileno-2.
1 — Uni processo para isomerização de butileno-1 a butileno-2, o qual
é caracterizado por compreender 0
contato de butileno-1 com umbetem.
poli ácido numa temperatura na faixa de 50 a 300°C.. e coes uma velocidade espacial horária do liquido na
faixa de 1 a 40 litros por litro por
Ido irregular sobre a superfície hora.
exposta da camada. Seguem-se os
•n•n••n•n••..

pentes de 2 a 8.

e-;)

TERMO N.° 110.230
De 6 de maio da 1989
Polycell Products Limited gateira.
Titulo — Processo de fabrieação
de tinte a cola ou ~para.
Pontoe earaoterfetiooe
1. O processo de fabricação de
tinta ã cole, ou tknopera, *toa. eari
forme fluente, em que as partfeulas
de pigmento insolúvel são medidas
com um aglutinante hidro-solfivel, os.
racterizado pelo fato do processo sompreender oe estágio* de preparar uma

p ontos característcíos
1. Composição lubrificante caracterizada por compreender um
óleo lubrificante e conter cérea de
1,0 a 40% em pêso de um espessador â base de um complexo de sal
misto; espeseador êss e que compreende um sal metálico de um ácido
alcoll-aril-sulfkinico ou de um ácido
sulfonico de petróleo tendo um
pêso melecular de céreo de 300 a
600; de um ácido mineral inorgânico e sal metálico de ácido acético, no qual a razão molar equivalente de cada um doe ácidos —
Mineral inorgânico • acético —
para o referido ácido suLtfoilco é
de entre 5/1 e 20/1. Total da 19
pontos.

Timo x.0

111-519

De 6 de 'julho de 1989
Requerente — Indústria e 00triénio de Canetas Pilot Pen do
Brasil Limitada — Estado de São
Paulo.
Titulo — Nova composição quimica aplicada na fabricação de
tinta preta para escrito.
Nefetndecações
1.° — Nova oompoeieão quitute*
aplicada na fabrioaeão de tinta

caracterizado por, compreender ureia
• 'um per-derivado de um ácido carboailico alifático de cadeia reta. To- suspensão de um P8 do Phitna•Mp
tal de 11 pontoe.
bebível a um aglutinante rpm 4 um peola po" queda, %aderiu&

contróle de tempo, compreenctende
o usual motor em cujo eixo é prevista pequena roda dentada, carcterizade pelo fato de a dita roda
. dentada do motor . estar acopada
a uma outra. roda dentada de
maior ctilimetro, em cujo eixo é
previsto um exentrico com ressa,tos diametralmente opostos, a semelhança de S. exentrico pste
apoiado em um rolete previsto na
extremidade livre de um braço
cuja outra extremidade se articula,
através de um "pinO, a armação
do motor, se ao referido pino, e
ancorada ainda, uma das extremi¡ dades de uma mola plana, cuja
extremidade livre, é dobrada e encaixada nos dentes de uma grande roda dentada, em cujo eixo
sao previstas as carnes formadoras do aparelho contrele de tempo
prõpriamente dito.
Total de 2 pontos.
.•TERMO NP 112.136
De 10 de agosto de 1959
Requerente — Cheng Wei Shce.
Estado de São Paulo.
Titulo — Processo para estampar fotografias ern porcelena, louça e faiança.
Pontos característicos
Patente de invenção: Processo para estampar fotografias em porcelana, louça e faiança.
Requerente — Cheng Wel Edu e.
Procurador — Orlando 3Aassaro
tagente Oficial da Propriedade
Industrial) — Estado de São
Paulo.
1.0 — Processo para estampar
lotegrafise em -porcelana, louça e
faiança, caracterizado por ser pre viamente revestida a superfície Lea
a operar, cem uma tênue camada
de cera ou parafina e, a seguir,
tornada suficientemente áspera
por qualquer meio mecânico, provocandoese, depois, a corrosão pareial por meio de um fluo de
cito, como o de sódio, por exemplo
sendo, fliialmente, retirado o excesso de cera ou parafina. Total
4 pontos,

f

e'

41einta-feira
artruso •

N4

018.126

Ue 27 de janeiro da 1960
Iteuuererite: Irmãos 'I'rofa e GiuEstado de Sito
levem° Mength
'Titulo; Aparelho vaporizador para
Mea00 de corantes em tecidos.
19) AParelho vaporizador para 31eeaCão de ,corantes em tecidos, carece
tereeado por se constituir de caldeira
filante, a interna apelando-se sabre o
(Rindo da externa de modo a deixar
teePtie o livre para circulação de vapor, entre sues paredes e o fundo;
a)Clo 3ato da caldeira interna ser
*boda superiormente e ter pequenas
projcçbes em .sua borde onde se
trol e grade com rareia ,coneantrIcos
Ou paralelos, dotados de ganchos de
intervalo a Intervalo e• ainda dotada
do salda inferior de vapor, pelo fato
da caldeira externa 'poder ser fechada hermeticamente e ',dotada de entrada de vapor na sua parte inferior
'e de 'salda .de água de condensação.
Mita) de 2 pontos),
'TERMO N9 119.220

,6 de maio de 1960
aetteburgh Plate Glass 'Company.
- • Estados 'Unidos da América.
• Titulo; Processo de fabricação de
eeldro de entesto alcalino.
ae Um processo de eabricaçãO de
'NIChO ,de allicato alcalino que consiste
r een formar uma composição de inceedientes produtores de vidro, ene
•eluindo areia e um ou mais sais de
anotais alcalinos, e fornecer a comtpontção resultante a ,um •terno de
lua° ,de vidro, caracterizado por ser
• seeoulecarbonate de vadio, pelo meeme parte do conteúdo de sal de
metal alcalino dos citados ingredientes (Total d e7 pontos).
Urram° 24* 119.402

De, 12 de maio de 1960
Requerente: North Western aias
itiroard e The Clayton Aniline Compeny Limited — Inglaterra.
'Titulo: Aperfeiçoamento relativo à
aemeção de seus sulfidrico dos hidroesarbonetos,
it9) Uni processo para .a remoção
ele gás sulfidrico de ihidrocarbonetos
'temi" caracterizado porque os hietroeatbonetos liquides são 'postos em
-contato com um 'igualo ,de lavagem
'aq uoso ,que compreende uma solução
miolema ,de um ou mais ácidos anerayquinonoesulfeinicos, com e que o
gás isultidrico é oxidado ,e o enxofre
O Itheredo, e o ácido ou .ãcidos entraeuinone-dissulfenico (a) reduzido (s)
é ou sfie re-oxidados por meio de
oxigênio livre ou- de um gás que
contenha êste último. eTotal de 10
pontos) .

•

7'éle1I10 N9 119:419

.De 13 de maio de 1960
;Requerente: Antônio Assad Muss'
•itoury e Ary da Rocha — Estado
..de :Brio Paulo.
Titulo: Nevo editivo paria gasolina.
J) Nevo aditivo para gasolina,
maraeterixado por conter. ,como elemento principal, 0 na/talem° em estado de 93% de pureza, ao qual são
adicionados, como comete, o cloreto
'te ,metaltionina ou e-tendente. e
eoltio elesodeerizante, uma resina aromática q ualquer; e a Mica° ,do dito
composto, à_ gasolina devendo, efeluares° sob a propórção de duas e
douta grames daquele pa'..a cada lite) ( kstn eTotal de 2 pontos),

eDIAR10-..0.FICFM. - (Sego ) '

-,10RaTO ?q• 119:441
De 18 de maio de 1900
•
.
Requerente: Istan lerausz — Estado dg São Paulo.
Titulo; Aperfeiçoamentos em disposições de travamento de filetes de
rosca.
19) Unia disposição de travamento
de filetes de nesca, compreendendo
um parafuso formado, ao tango de
todo o seu comprimento, de filetes
sobrepostos °poetes, uma primeira
porca roscada no parafuso e enarenando nos filetes de u'a mão, e uma.
Porca ou •eruele, travadoras, engrenando nos filetes da outra mão e
formadas com tanges dobráveis para
dentro do engrenamento com faces
laterais da primeira porca. (Total de
3 pontos).
TERMO N.0 124:224 •
16 de novembro de 1960

é laidrolizada, pela reação .com eira
ácido flerte aquose, na presei4a
de um ácido monocarboxilico, .tendo de 1 a 5 átomos de carbono.
"retal: 12 pontos.
TERMO N.o 125.288
28 de -dezembro de 1960
Requerente: Pedro* Perretti
São Paulo.
Titulo: Nõvo processo para a extração das amêndoas ,dos •ceros
das palmeiras orbignia martiana
e das symphnia globulifera.
1) ."Nôvo processo para a extração ,das amêndoas dos cocos das
palmeiras orbignia martiana e
symphenia globulifera", caracteriz:do por serem VS ' COCOS, arir..‘.S
bem secos, submetidos a -um impacto produzido por barras girantes, a grande velocidade angular
sendo lançados contra um obstáculo rieldo fixo.
, Total: 5 pontos.

;
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TERMO N.° 130.741
11 de julho de 1961
Requerente: Baste Products Core
poration, Est. Guanabara.
. Titulo: Aparelho de fornecei:ene
to de energia.
Pontos Çaracterísticos
1) Aparelho de lorneonnento dg
energia elétrica, caracterizado pelo fato de compreender um aparelho de regulagem para forpecia
mato de uma determinada voltagem de corrente" continua para
urna carga externa num pai do
terminais provenientes de uma
fonte de voltagem de corrente aitornada de grandeza e freqüência
nominais, Indiferente de variações em tal carga dentro de une
alcance especificado e indiferente
de variações em tal grandeza,
dentro de um alcance especilicado, compreendendo um ciriellt0
em' derivação ligado ao dito par
de terminais e sendo sensívela variações na voltagem de corrente
contínua através dos ditos terminais, efetuada p Or variações na
dita carga externa para cinJuzir
corrente em proporção instem á
corrente da dita: carga. e uma
rede ligada .entre tal fonte e os ditos 'terminais para alimentar uma
corrente contínua substancialmente consCnte, de valor de* caega
essencialmente cmopleto m a 1 3
correntes de contrôle na dita vol.
Usem de corrente continua para
os ditos terminzes, indiferente das
Varlacões dentro do alcance especificado de tal grandeza de voltagem de corrente alternada, tendo
a dita rêde características de
volt-ampere nas extremidades do
d i to alcance especificado de ' vari:ção de tal grandeza de voltagem de corrente alternada, Cujos
eere eterieticas são diminuidoras e
interseccionam-se substanc ,almente no valor da dita corrente de
rena cOrnnleta mais a corrente
do enntrele e a cil i a voltagem de
os e itoe terminais indeferente dos
corrente continua.
Total: .19 pontos.

Requerente: Pedro Paulo da
Silveira, Estado da -Guanabara.
'Ttamo N.° 130.278
Titulo: Uma válvula hidráulica
automática.
28 -de abril de 1960
1. É constituída por um corpo
.dividido em 3 (três) partes; a)
Requerente: Salvador Larnettlparte inferior do corpo da vál- na — São Paulo.
vula (n.o 1), com entrada d'água_ Titulo: Um ndeo tipo de párao sede de obturador inferior
televisão. moraia pro'i,etor para
.
(n.o 2), b) parte central do corpo delo de utilid-de.
da válvula (n.° 4), com saída - 1) Nievo tino de nára-ralo pio-1
para descarga .e sede do obtura- etetor para televisão, constetuldo
dor superior (n.o 3), c) parte su- per um cenjunto- de peças, as
perior .do corpo da válvula com otr i e fui:cie:nem ceniugades entre
passagem livre para o interior do si, formando o Protetor. caracteri-I
reservatório n.o 6). Essas '3 par- zede pe'.o ralo d.e ter uma careap-i
tes, "a", "h" e "c", são conectadas na 0122 forma nresnf'g valere ag
por meio de rosees; u rasuporte de mais penes, faeeneo o pára-ralo
fixação dividido em 3 (tres) ,par- entr-r em futv-•'one mento. protetes: d) flanges de fixação (n°. 'i, I gendo o aparelho televisor.
e) arruelas de borracha para vedação (n.° 8), ig) tubo de .41ctenzão e apoio dos tanges, por meio
. TERMO NP 130.398
de rosca (s/n). As partes -d",
"e" e "1" são .componentes do su27 de junho de 1961
porte a ser lixado ao fundo do
Requerente:
Empresa Brasileira
reservatório por meio dos flanges, de Solda Elétrica
Ltela e Estado da
arruelas de borracha e tubo de
bara
extenso(); Um conjunto mecânico Guan:
Título: Um :n..)vo modelo .de
interno cOra 4 (quatro) partes: g)
eine obturador inferior tn e 21, selo de 'vedação para tanque de
composto de um pino cinndieco teto flutuante.
com haste de guia onde se apoia 1) Nõvo -modelo de selo de veTÊMV10 . N.0 131.603
a contra-sede (disco de borracha). dação caracterizado por constar
h) um obturador superior (n.o 3), de uma sapata ene' 9). que é prê10 de ageesto de 1961
constituído de uma lr.ste hca in- sa e superfada firmemente contra
termediária, que se desloca da I o cost .do elo tanque (n .° 10), pela
Requerente: Coldex — Indústda
haste do obturador inferior onde lâmina de mola (nP 12 e nP 15)
se apoia a contra-sede (disca de eneastada è esticada pela mole e Comércio S. A. — Estado da
borracha), I) .` uma haste-estágio helicoidal (n.° 13), 011e conjugada- Guanabara.
(n.° 10), com rfetentor na 'toare- mente tem uma ação. tríplice, caTitulo; Novas disposições consmidade superior. j) um (Feco com racteri zada pelo seguinte:
trutivas aplicadas em condensap s gem p a água .0 . que(
1) Uma preesáo continua de dores para fluidos frigoríficos. —
se desloca através do tubo de ex- dentro
para fora é mantida, con- modelo de Utilidade."
tensão do suporte ao estág-o e um formando
1) lIoves disposições construtia sapata com quelouer
flutuador (n.o 11), constituído de Irregularidade
vas aplicadas em condensadores
ou
deformação
da
"um corpo cônico ôco e centro de ciindriciddae do costado. realizan- para fluidos frigorificas. caraete.
guia que serve de batente.
risadas pelo lato de consistir na
do uma vedação metálica.
Total: 2 pontos.
2) Uma centralizaçã o perma- aplicação do pluralidade . de chapas metálic o s, estreitas, provida'
nenie do teto;
de venezianas, nlacas essas
TERMO N.o 124.7t
3) Um amorteeedor ' dos tVen Ledes
as bordas longitude tilais movimentos radiais do teto nais deJunto
canaletes em me:a-cana,
• 6 de dezembro de 1960flutuante.
sendo que pela confrontação de
A mele (no 15) .é lixa 'em dois
Requerente: Gloxo Labora i orles
duas canaletes de chapas adja,
pontos vai* pinos en.° 7).
Limited, Inglaterra.
centes conforme...se' canal de Pas.A mola (n• D 12) é fixa eni: um fingem -abraçando completa mente
Titulo: Processo para ,produzir
ponto (n. o 7) e desliza entre eluai. 4.) dubt. ;de circulação do meio' re•
ácido - griseofulvico..
aulas (n. o 11). Os pinos „(n.°..7) frinerante, estando as abas sol;
Pontos Característicos
são
.fixos ao teto uelo conjunto dadas às chapas Imediatamente'
,
.
.
1 --Um praceaste para a peo- ,cilindricidade . LiJ costado, reallza-j adjacentes, proporcionando urna
maior circulação ,de ar.
dução de • ánidc griseofelvicO, ' CaTotal: 7 pontos.
racterizado porque a griseofuivina
Total: 3 pontes.
9

•

DIÃRIO OFICIAL (Seção III)

402 Quinta-feira

-cjUe- se 4tende- -aiqueadealeafe - a-tr-a-vãsx da largura dos lados da dita 'parte da•
peça virgem, de sorte que o raio de
21 de agôsto de 1961 curvatura da raiz do dito filête resulte
Requerente: Geraldo Próis — superior à metade do diâmetro dessa
E. Guanalura.
raiz na correspondente secção transTítulo: NU° tipo de máquina versal, tenda secção transversal do cipara lavar latões. Mod'élo de Pti- lindro da base uma forma poligonal
lidade,
geralmente arqueada, com um número
1) Nôvo tipo de máquina para impar de lados siméricamente disposlavar latões, caracterizado pelo tos, e tendo o raio de curvatura do lafato de. ser formada por duas câ- do da secção transversal tlo ciliro de
maras de limpeza (de lavar e de base um valor mínimo, que é maior do
enxaguar), dispostas na parte su- que a metade do dito diâmetro, bem
perior e de um tanque colocado como um valor máximo, que é subsna parte "inferior e provido de tancialmente igual a èsse diâmetro,
água com detergentes e aquecida sendo a formação de filêtes formada
-a 65°C, estando s câmaras e o com lóbalos intervenientes entre os
tanque em conexão com um me- aludidos lados, cujos lóbulos têm um
canismo elétrico e co mum- sis- raio de curvatura dodlindro de base
tema de canos de adução, dotados que é sensivelmente menor do que a
de registros de pressão.
metade do diâmetro do cilindro de baTotal: 4 pontos.
se. (Total de 10. pontos) .
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ITE121V10 - t•19- 138".867

' TÉI1MO N.Ó 131.798

s

TÉRMO N.o 132.829
27 de julho de 1961

Requerente: Mario Girolimetti
— São Paulo.
Título: NU° tipo de eliminador
çie pó para brocas perfuradoras
de rocha.
1) 1‘11 '.)vo tipo de eliminador de
pó para brocas , perfuradoras de
tocha, caracterizado por se forInar de um reservatório cilíndrico
com saída para as poeiras geradas durante a perfuração, fecha,
do superiormente por umu membrana flexível, furada no centro,
para dar passagem à broca, e tendo na parte inferior um anel, também de material flexível, que serve para vedação, e permite a liberdade de movimentos do ref.
rido reservatório em thrno' do
eixo virtual, passando pela broca.
Total: 3 pontos.
TÊRMO N9 133.815
De 31 des outubro de 1961
Requerente -- Research Engineering
Estados UniManufacturing, Inc.
dos da América do Norte.
Titulo — Processo para a fabricação de dispositivos filetadores e dispositivos filetadores fabricados de acôrdo com o mesmo.
Pontos Característicos
• 19 — Processo para fabricaçâo usa
dispositivo filetador lobular, caracteri-

orado por compreender os seguintes estágios operativos: fprmar uma peça
Virgem, pelo menos uma parte da
gual apresente uma secção transversal
poligonal com largura substancialmenU uniforme em tôda a circuraderência
de 360 graus, e cuja parte tem um
número ímpar de lados simetricamente
dispostos, sendo formada com' lskulos
entre 'esses lados; gerar em seguida
uma formação de filête sõbre a dita
transversal do seu dlindro de Nse gut
-parte da peça, tendo uma
secção
è de -uni diâmetro substancialmente
ponstante, mediante laminagem da aladida parte entre- meios uniformemente
espaçados para laminagem de filètes,
pujas nervuras filetadoras oponentes
o uniformemente espaçadas entre cl,
lugar onde se destinam a laminar
s filetes para dar-lhes sua forma
a, tal,
e laminar um filete helicoidal corst1nuo na dita parte chs peça virgem.

1-5%
ZnO — 1-5%
CaF2 0,1-2,5%
(Total: 9 pontos),
TÉRMO

N

9 135.068

De 18 de novembro de 1961
Requerente — Çanteen Internacional
S. A. — Suíça.
.
Título — Máquina de vender com
em movimento".
bandejas entregadoras independentes

De 8 de maio de 1962
Requerente — Bruno Steimruch
wer — Estado da Guanabara.
Titulo — Produto andsulfatador api
cavel a h -ias e acumuladores, pais
ticularmente a baterias . - e.- automóveis
Reivindicações

12 — Produto -antisulfatador,
cavei a baterias e acumuladores, parte
cularmente a baterias 'de ' automóvel*
"caracterizado"
pelo fato de estai
constituído por mel de abelha," águt
de absinto com azul de metileno e tsh
veiculo. (Total: 5 pontos).

Pontos Característicos

— Máquina de vender para fornecer artigos em um local de entrega,
caracterizada e. a fato de incluir, em
cmoibnação: : para armanezar um
TÉRMO 9 134.129
artigo em tua ieal afastado do referido local de entrega: meios adaptados
De 19 de Março de 1963
para serem acionados a fim de mover
o citado artigo a partir do mencionado
Requerente — Saint-Clair __Moreira local afastado ao referido local de enSenna — Rio de Janeiro, Estado da trega; e meios adaptados para serem
Guanabara.
acionados a fim de devolver um artiProcurador — Rubem dos Santos go, movido .até o citado local de entrega, ao mencionado local afastado.
Pontos Característicos
(Total de 18 pontos).
1 — Cruveiro. portátil a alcool, caracterizado pelo fato que no interior
de umacarnisa metálica cidindrica, feTÉRMO N9 13.391
chada em ambas extremidades, Se aloja uma serpentina de cobre, curvada
De 13 de fevereiro de 1962
várias vezes, de modo que partindo
da vertical, desde o suporte central.
Requerente — Scciedade Concreto
descreve para baixo várias alças ou Armado Centrifugado do Brasil Soasas radiais, formando um travo e em ciedade Anónima S.C.A.C., S. Pauseguida sobe- em redor' destas em es- lo.
piral para descer reta até o crivo do
Titulo — Aperfeiçoamentos em poschuveiro. (Total de 2 pontos).
tes -de cOncreto para iluminação.
1 9 — Aperfeiçoamentos -em postes
rÉRmo NQ 134.159
de concreto para iluminação. caracte.
zados pelo fato-que a parte reta ou inDe 14 de novembro de 1961
ferior, de" cimento centrigurado inclue
no temo três manguitos rosqueados inRequerente — Alfredo Petinatti
ternamente em derredor do etc° mentral
São Paulo.
ou coduto dos fios, tendo embutido
Titulo — Nõvo tipo de mesa cabide
escamoteável para leitura e alimenta- transversalmente, quase no fim do conduto de maior diâmetro, um anel reção na cama, modêlo de utilidade. tentor com três parafusos dispostos
escamoteável para leitura e alimentação radialmente.
(Total: 5 pontos)
— Nôvo tipo de mesa cabide
na cama caracterizado por se compõe
de comgõr de um suporte tubular com
TÉRMO N9 138.006
um cabide no tópo e cuja base é em
forma de "T", com rodas só nos exDe 19 de outubro de 1961
tremos do ramo horizontal, havendo
no aludido suporte um cursor que per— Nésio Gago Pacheco
mite movimentar, para baixo e para —Requerente
São Paulo.
cima, asitn, como, fixar um tampo de
Titulo — Máquina pulverizadora,
mesa que, também, pode ser virado
para baixo quando o dispositivo fun- modelo de utilidade.
ciona apenas como cabide. (Total de
Reivindicações
2 -.estos).
1° —"Máquina Pulverizadora", caracterizada pelo fato de apresentar-se
do que sedere a mesma se encontra disTÉRMO
_ N9, 134.344
com base disposta sôbre rodízios, seuDe 22 de novembro de 1961
posto motor elétrico conjugado com
ventoinha, ligada por _conduto a parte
Requerente — Johns-Manvill Corpo- inferior de um depósito cilíndrico e
ration, Estado da Guanabara.
sendo que antes cio depósito
Titulo — Composição de vidro — vertical,
o conduto apresenta um ramal arqueaPrivilégio de invenção.
la — "Composição de vidro", carac- do que atinge a parte mediana lateral
terizada por consistir essencialmente do depósito do qual, em posição ainda
dos seguintes ingredientes em percen- lateral e mais elevada, se encontra
outra canazilação ligada à extremidade
tagem por peso:
livre do conduto receptora de mangueiS102 — 46-54%
ra, sendo que, por alavanca extetrna
R203 — 8-13
A1303 — 11-15%
o material interno ao depósito poderá
Na20 K20 — 0,5-2,5%
ser revolvido manualmente no caso de
CaO — 15-22%
se compactar, (Tetah 2 pontos).

TassRMO N2 139.802
De 6 de fevereiro de 1962

N

•

•

Requerente — Luiz Esteves Ortega
e Fernando Garcia Gnocchl — Sao
Paulo.
Titulo • — Aperfeiçoamentos eni
troa suplementares de óleo para motores à explosão.
I° — Aperfeiçoamentos em filtrog
para motoreg
suplementares de de explosão, caracterizado pelo fato
da carcassa do filtro ser dotada, em
sua face exterior, de um pluralidade da
aletas destinadas a aumentar e super.
flete de difusão do calor e o conseqüente abaixamento da temperatura do
óleo que circula no seu interior. (Totais 2 pontos).

TÉRMO I' 89.338

,

De 27 de setembro de 1956
Requerente — Móveis jablinski /Ás
multada, Estado da Guanabara. Titulo — Poltrona anatómica de
deslisamento gradativo — Modelo do
utilidade.
12 — "Poltrona anatómica de destesemento gradativo", constituIda
do
duas peças superpostas e caracteriza.
da por apresentar diversas posiç8e0
por meio de deslisamento sôbre rodai
correndo em cavidades outrilhas, ford
mando os sentidos semi-vertical e
mi-horizontal. (Total: 5 pontos).

liRIVIO N.°. 103.205
De 18 de julho de 1958'
Requerente — Spiro S. Narancle

Estado de São Paulo.

Titulo — Dispositivo adotável ai
máquinas de aparar tecidos.
1.°) "Dispositivo adaptável às ed-i
quinas de aparar tecidos", caracterizado por compreender um cilindro pra.
vido de hastes reguláveis, próximas A'
periferia, para fixação de lâminas co.'
muns de barbear, as quais são colo.
cadas lado a lado no sentido do cori.
primento, ficando com ambos os Boo
descobertos, livres para barbear e tee
ciclo; ditos cilindros giram ein sentidl
contrário ao movimento do toxto1o.
-Total 3 pontos.

:
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te, após o mesmo envolver externai
TERMO N9 120.599
TERMO N.° 108.847
mente o mencionado tarabor, era
eaa'ato que, pelo topo oposto da
De 24 de julho de 1900
De 2 de ccarço de 1959
conjunto, se encontra oatud da
Alvaro Coelho da Silva exaustão.
Requerente — Bernaadino Carlos —Requerente:
Total de 3 pontos.
Estado de São Paulo.
Penteado Alvarenga' — Estado de São
•••••••n•n••,
má.
Titulo
—
Nova
fabricação
para
Paulo.
quinas de lavar roupa.
TERMO N9 122.289
Titulo — Mato mecanismo die va19) Nova fricção para máquinas de
riação de velocidade destinado aos
ea 29 de &eido de 1960
lavar roupa, compreendendo um tamveículos automóveis.
bor centrifugado; cujo eixo é centraRequerente: lieinrich
1.°) "Nevo mecanismo de variação do num conjunto de buchas e rola- •Schmitz
— Estado de fatio Paulo.
de velocidade destinado aos veículos mentos da carcassa ou chassis, sendo
Titulo: Aperfeiçoamentos em ell"
automóveis", caracterizado pelo fato que externamente êste eixo recebe jetor de "DD" Manual — Mai&
de
de aplicar-se ao eixo-cardã e ou aos as polias de baixa ealta rotação e UtPiels,de.
caracterizada
eseenclaraente
pe:o
lato
semi-eixos movimentadores das rodas do da. bucha da polia de baixa rotação
Reivindicações
veiculo, em substituição unicamente ao ser provida, do lado interno de um
1. Aperfeiçoamentos em injetor de
câmbio ou diferencial e câmbio conjun- ressalto cilíndrico que forma em retamente, turbina provida de uma ou lação à própria bucha. uma mago DD Manual, caracterizado por estar
mais câmara, de ca pacidade variável, rebaixada, ende tem eju:tado, com constituído por trés partes principais,
estas pistas cabeçote de injetor
movimentada por fluído pressionado igual dalmeteo d ressalto, um anel sendo
e reservatóro.
pelo mator, cujo ingresso no interior da cuia face externa é provida de furo
Total de 4 pontos.
turbina poderá dar-se também em sen- retem-tinir no (mal é passante a pontido oposto, quando desviado do con- ta releaixeda • do eixo, oue obedece,
duto principal para o ramal secundário também, ao mesmo formato . pe'o
TIMM° N9 122.399
fato ainda 'de nesta ponta rebatendo,
de adução. — Total 6 pontos.
ter ajustede . com furo de Oeual for.2 de setembro de 1960
mato a nena de manda rotae- o ou
de rota.çOo máxima. ..neo tola o Enuerente: Lulgi Bezurird e Paus.
ccn i ento f-ade ror dirce, ar euela e t'no Molinari° — Estado de São
TfeRlal0 N9 108.544
Paulo.
parafuso. (Total de 4 pontos)
-ata° original Configuração em
De 18 de fevereiro de 1959
bomba pulverizadora para agrkaftua
ra e outros fins,
TERMO N9 120.61'7
Requerente: Rafael Nelson de oliveira Dona — Estado de S. Paulo.
Desenho ou modo industrial.
De 27 de junho de 1900
1 ? — "Original configuração em
Título: Recipiente bomba para inbomba pulverizadora para alcultuseticidas em pó, 1V1odêlo de UtiP.eouerente: Teimo AnzaaterUi
ra e ousros fins", caraeteriza-ae por
lidade.
(Marineá) — Ezt-de do Paraná.
constituir-se duma carena (1), que
ceracterist'cos
de:
Senador
Pontos
reveste o conjunto do volante — bieReirwindicações
de café.
la e êmbolo; cata carcaça que repouRecipiente bomba para inseticidas
sa numa base retaneuier (2), assuma
Secador
de
café,
caracterizado
19
formato paralelepipeco tom as pa.
em pó, caracterizado por ser o recipiente, claindrico, dotado no seu por dispa- de um tam:eos rotativo redes e cantos abataados; na parede
do
no
seu
Interior
de
uma
afeio de orifício, com válvula de re- (2) pore
superior da carcaça, há tampão 18),
tenção, comunicante com peauena série de cara"s concritre cas (12) com rósea superior, e eparafusada
t-ndo
disposm
eor,
e
o
te
P
nas cantos; nos lados superior e insobrecâmara provida de bocal de solidárias
saída do pó, e por ser, o TneSMO re- tos nos ean- eos r esultantes des. re- terior da carcaça, há frisos ol);
-paraa
um
eonisinta,
de
numa das paredes da carcaça há
a
feridos
eftm
cipiente, em sua base, provido de
orifício, também com vá,lvula de re- tetas eamra , aaaa ( vai, e ainda por as alavanca (Si e no lado inferior desta
tenção, comunicante com êmbolo c1- extrere'dv . as f'o tem'-o- Ferem fecha- há uma salda (6) de óleo; esta cara
1111drieo que 5.e sobrepõe ao trecho das eor ch-n e e ou cedros elementos caça prolonga-se num des lados, na
contíguo do recipiente, onde se en- provido d s f'r-s ou f-nde s em tala forma de segmento cilíndrico 17),
caixa em adequado rebaixo da su- a Fua aun'- `fee ( g — 9 — 10 -- 11), que termina em pro'oneamento de
per.ficie cilíndrica, sendo ainda, o e mais 0 4 11-N r()" ftg cemarae canc.a.na mencr diametro (8), num dos lados
dêste segmento maior (7), há aberdito êmbolo- provido, em Sua base, de trieas ser em 'rit,ereamin'cantes nas tura
(9); no prolonea.
válida -cie entrada de ar.. Substan- resoecriva a e-a-ao-Md-d ag e -Perna- mentoretangu'ar
cilíndrico de menor diâmetro,
cialmente como descrito e represen- demen te nos dois sentidos. (Total de tem aparafusada
uma tampa em
5 pontos).
tado nos desenhos anexos.
cruz (10); adjacente a esta tampa,
há pio ongamento vertical ortoeonal
(11), em *cujo terminal inferior tem
TERMO 1n19 120.760
pequeno cano (12) de adulasse° de
TERMO N 9 120.053
líquido; conectado ao prolongamenaci
De 30 de ju l ho de 1960
vertical, há superiormente um ci i tiDe 9 de aulto de 1960
Reauerente: Raymundo Arlv Plani dro fechado (13), na forma de corpo
fusif oam e. aseemelhando-ze a uni
Cardero — Betado de São Paulo.
Requerente: Eternit — Werke LudTítu lo: Uma capa-c-berture *sara torpedo, com duas ou mais- válvulas
adg Hatschele_— Amasia.
automóveis. — Modê'o de Utilidade. (14) para salda do liquido; e na parte de cima do mesmo há um maná.
Titulo: Dispositivo para a produP) Uma capa-cobertura para au- metro (15); noutro lado do cilindro
ção de tiras contínuas de material
tomóveis, caracterizada pelo fato de (13), há um reguador (16, com válfibroso.
se constituir, em essênci a. por três vula; na parte etxerna tia carcaea,
la) Dispositico para ,a produção de retângulos: sim, que constituirá a há um volante externo, conectado a
tiras contínuas de material fibroso, Perca° superior e dois outros, que um conjunto de fricção (17) no forsobretudo de tiras contínuas de abas- Serão cortados diagonalmente, para mato de carcaça paraból ica. — Tua
tecimento, com utilização duma má- formar as q ua tro faces laterais. tal de 2 pontos.
quina de crivo redondo ou de outros
formadores de tira continua, nos (Total de 3 pontos).
TtR/v10 149 123.051
quais se efetua pelo movimento do
TERMO NQ 121.507
suporte da tira continua, um alinha46 de setembro de 1060
mento das fibras à direção de avan26 de julho de 1960
90 do suporte da tira ccntinua, com
Requerente: Hecánica I,avrense Liagitadores rotativos para evitar um
Requerente: Companhia Lilla de mitada — Estado de Minas Gerais.
alinhamento ' unilateral das fibras,
Titulo: Aperfeiçoamento em mácaracterizado pelo fato de os agita- Máquinas Indústria e Comércio — quina
de picar cana e outras gra.
de São Pauo.
dores, reunidos em pelo menos um Estado
Título: Aperfeiçoamentos em ou míneas.
dispositivo de encaixe serem disposreativos a torradores para café.
_ Aperfeiçoamentos em máquitos de prefeeência apertadamente
19 — Aperfeiçoamentos em ou re- na de picar cana e outras gramineaa
lado a lado e rotativos em volta de lativos
a torredores para café", caracterizados pelo fato de ser doeixos, sobretudo verticais, aproxima- constituídos
por fornalha inferior e tada de um eixo no qual está() mondamente tangenciais ao cilindro do tambor rotativo superior, caracteri- tados nas duas extremidades ume
crivo, e se encontrarem vantajosa- zado pelo fato de que na região an- polia e um sem-fim de duas esPiraa
mente na. zona acetivel de recepção terior do torrador, em correspondên- apenas, respectivamente e, no cende material do suporte de tira con- cia a abertura do tambor, se encon- tro, transversalmente, um suporta
tínua por exemplo perto do cilindro tra disposta placa dotada de canal, duplo -portanto em cada .extronidade
do crivo redondo, ou do feltro. (Total aberto superiormente, pelo qual se uma navalha.
Total de 3 pontos
de 8 pontos)
dá o ingresso no interior do ar quen.

" nuinia-feira.
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TERMO N.' 105,887
tic 16 de outubro de 1958
titulou Chhnique Belgc S.A. —
Titulo — Processo de revestimento
de matérias com um revestimento andaderente.
Ponto Característico
Pexsetao para cobrir superfícies de
matérias tais como metais, vidros, por*Amue, esmaltes, grés ou louças com
um revestimento artacolante, caracteriando melo fato de se aplicar sôbre estas
taatérias ema on 'diversas 'camadas de
emulares ale polissilcutanas e de politecommadlitoretileno encerrando estes
'
ponentes alas proporções relativas de
Oat: '99.9 até 99,9: .0,1 e contendo eventitãlmente, pigmentos diminuindo-se no
easn .aplicaçáo de .diversas camadas o a:untei:ido de subconas à medida adue se afasta da superfície de
eorpo 'revestido, podendo ,a última camada ser ,constituida de poIltetrafluoretrieno puro e de se aquecer o conjunto
.uma temperatura compreendida entre
e 400°C. fie preferência a 380`C.

'TERMO N.' 108.127
De 26 de janeiro de 1959
Requerente — Continental .Carbon
Company — Estado Unidas da Amérira.
'titulo a-- Máquina para arrumar ema,dauens.
Pontos Característicos
Urna máquina para arrumar emfadauens, caracterizada por compreender: sim carro elevador: dispositivos
paru elevar e baixar o dito carro; dis
liara girar as embiagens le--positv
vadas pelo dito carro: dispositivos operatórios levados pelo carro e 'destinados a virar os ditos dispositivos giratórias; um suporte de embalagens, dotado de movimento alternado em um
plano substancialtnente horizontal, aproximando-se e afastando-se do referido
cerro; dispositivos para transferir as
euibrilagens dos ditos dispositivos 91-4
ratórios para o dito suporte de emba',laces; -e dispositivos levádos pelo carro
e destinados a descarregar as embafaaens do referido suporte de embalagem'. -- Total 38 pontos.

'TERMO N,° 108.4,r2
4)e II de fevereiro de 1959
'Requerente — .Indústria de aparelhos
e tétricos Victor Ltda. — Estado de
Sio Paulo.
illad

- Soldador e.etrônico mapara plástico.

I - - Soldador eletrônico manual para
otaatiaos. conatituido de uma peça ananim! (latada de resistência elatrica e res.
maetiva tomada, caracterizado por ser
dia:unto ,cm nua extremidade .aotn unia
mlda ita, .carretilha ou lifullar suspensa
yes) seu eixo a hastes de . metal em
toataeto, devidamente ;solado. com realat;nicia. de modo que o calor recebido
ate ,das ditas hastes é transmitido
aoldana ou carretilha 1:bonaa realizar
',)I( (leal eletrónier

s'
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Tistm . oN9 123.099
38 de setembro de 1980
Requerente: Luzalite Comercio e
federada Ltda. — Estado de São
ihmo.
Titulo; 'Uma polvilhadeira.
P — Uma polvilb.adeira, caracteriliada pelo fato de ser oonstituida
pela junção de dois tambores, um em
posição vertical e o outro em posição
horizontal, formando, externamente,
Dm só orPo e, internamente, dividido
duas câmaras superposte.s que se
I unicam por uma abertura.
Total de 4 pontos.

àiÁRIO O.C1AL (Seçâo til)
vida por outra peça tubular de maior
clikasetero. permitindo assim, foram uma
cámara ligada a uma tubulação de ene
trada de água limpa, iscado a metade
superior da dita peça tubular, ligada a
um tubo de saída do produto, que se
projeta lateralmente para fora do conjunto, e ligada ainda a uma peça tubular
inzlinada, para entrada do mesmo.
Total 3 pontos.

evereiro de 19tet

internamente de uma porção da superfície no dito membro eico fixo, para
prover uma câmara de vácuo, do lado
de fora somente das zonas de tomada e
separação, entre uma porção superficial
externa da dita correia e da dita porção
de superfície do meinbro esco fixo. Total
10 pontos.

trava. sendo , o citado eixo portador,
externamente à caixa, de uma carretilha
livre, também dotado de pino de trava
e 'provida, ainda, de uma saliência anelar lateral externa, envolvida por uma
braçadeira Comandada por um cabo superior montado na citada caixa. Total
2 pontos.

TERMO N.° 124.084

TERMO Ne 124.321

TERMO N.° 123.930

ie 9 de novembro de 1960

tee 21 de nomebro de 1960

De 1 de novembro de 1960

Requerente: Produtos Químicos Guarany S. A.. Estado de São Paulo.
Titulo: Pulverizador de Jatos múltiplos desmontável.
1.°) "Pulverizador de jatos múltiplos
de.smontável», caracterizado por possuir
um cabeçote cie atomização que permite
a construção de um número de latos
multiplos. Total 14 pontos.

Requerente: Sane Nihonmatsu
tado de São Paulo. .
Titulo: Novas aperfeiçmsentos eis
TaRmo N.. 123.818
máquina debulhadora ele milho.
I') Novos aperfeiçoamentos-em maDe 27 de outubro de 1960
quina debulhadora de milho, caractere
Pontos característicos .
zados por compreenderem um conjunto
11 Máquina despolpadora de ceco
Requerente: Fumio Oso, Estado de
vibratório, formaee inicialmente por um
de macaúba e outros, caracterizada por
o Paulo.
cilindro horizontal Oco, com uma pluratulo: Nova dispOsiçáo construtora ser censtitteda por um bloco cilíndrico
lidade de orifícios na metade inferior de
aplicada a picadores de rações para formado por intercalação de discos densua superfície lateral, e dotado internatados e discos simelee, em um eixo, disTERMO N. 124.116
aves — Matuta de utilidade. mente de uma grande hélice horizontal,
1.°) Nova'. disposição construtiva posto longitudinalmente no' interior de
aplicada em terno de eixo central, este
De 10 de novembro de 196u
aplicada a picadorea de rações para ume caixa, em cuja face superior é
sendo portador de polia extrema e exleves», con.stauldos por empo cilíndrico prevista uma moega, caixa esta provida
Requerente: Svenska Sockerfabriks terna ao cilindro, para recepção de
bco, disposto horizontalmente, atreves- de mancais para a fixação do citado Aktiebolaget, Suécia.
rotação para os ditos eixo e hélice.
eixo
que
é
acionado
por
motor
adeliado centralmente por eixo que internaTitulo: Processo para produzir ácido Metal 3 pontos.
quado, e provida ainda, no lateral
mente ao conjunto apresenta transporta- extremo
cítrico».
oposto à dita moega, de uma
Olor helicoidal, sendo que a um dos abertura provida
1.°) Um proceeso para produzir
de dispositivo de reguextremos do corpo cilíndrica se encontra. 'agem da salia do
ácido cítrico, a partir de melaços de
TirRMO 14 9 124.483
produto;
no
interior
associada moega, enquanto que no da referida caixa e envolvendo o- men- açúcar de beterraba, por fermentação
extremo cor.espondente do eixo se en- caonado cilindro Untado, prevista uma submersa, com agregados do micélto
De 23 de novembro de 1960
é
eontradisposta polia motorizada ou não,
do Aspergillus Niger. ou derivados corarmação
tormaua
por
barre.,
magaudieeracterizada a nova disposição pelo nais interligadas por travessas semi-cir- relatos de fungos. ceracterizado por
Requerente; Albert ' Roger Metra
lato de que a superficie interna do culares, e entre esta aramação e o ci- compreender a adição de ácido clorídrico — França.
Titulo: Processo e máquina para
cilíndrico se apresenta com reena melaços diluídos contendo agregados
as igualmente helicoidal, fechando lindro, um corpo tubular provido de de micelio, chamados pelotas, para re- a extração das amêndoas de Coquiplutalidade de orados alongados,
lhos muito duros de babaml pot
ts topo do mencionado cilindro disco uma um
rasgo extremo correspondente duzir o ple para um valor abaixo de exemplo.
pom passagens e contra a face externa ea de
1°) Processo para a extração dos
moega da caíxa do conjunto. Total 3,5, e realizar a fermentação enquanto
tio qual atuam braços ou faces solidárias
se supre axigenio, ar enriquecido com amêndoas de coquilhos muito duros,
2
ppetos.
ãcubo atraio: saco pelo eixo do coaoxigênio ou ar .eia preseão acima da de babaçu, Por exemplo, caracterizaunto, que se prolonga sustentando luva
atmosférica. Total 10 pontos.
do pelo fato de compreender a serra.
stica seguida de outro cubo com bredura dos referidos coquilhoa em doia,
TERMO,-N."
123.983
eos ou facas que atuam contra a face
três ou mais partes, mediante cortes
tran.sversals aos respectivos eixos lonInterna Ce um segundo disco com perfuTERMO N.° 124.02
De 4 de novembro de 1960
gitudinais; e a subseqüente expulsão
rações mencees, sendo este disco mantido
dos pedaços de amêndoas das partes
em posição por anel solidário a volante
De
18
de
novembro
de
1960
Requerente: Engler Manufacturing
centrais mediante o emprego de jatos
-externo e que o comprime contra o topo Corporation.
ar comprimido. (Total de 4 ponpior de peça tronco-cenica, que pelo
Requerente: Arnaldo Renee Arrastua: de
Titulo: Lâmina Ceifeira.
toA
.
lado oposto atua contra a primeira placa
Argentina.
extrePontos
caraeteristicos
esta
peça
a
vazada, rosqueando-se
Título: Um marcador elétrico para
midade do corpo cilíndrico horizontal,
TÉRMO N 9 124.588
tendo gade•
1.°)
Um
dispositivo
de
ceifa,
tendo que externamente a peça tronco- um cilindro de lâmina .giratória, amorte1.°) Marcador elétrico para gado do
CaniC a, e suas bordas, apresenta pluraliDe 1 de dezembro de 1960
de choque, compreendendo uma tipo que inclui unta seção de cabo e
dade de reentrâncias, às quais pode se cedor
uma SeçãO at,va extrema provina de
plurablaminas
uma
secção
interna
e
uma
ajustar trava articulada ao corpo prin- externa, uma conexão pivotal entre a mal, caracterizado pelo fato que ele
Requerente: Kurt Reh— Estado do Rio Grande de
~el. Total 2 pontos.
secção interna e a externa, tendo cada compreende na dita extremidade ativa bein
uma das lâminas uma parte que se marcadora um corpo de sustentação de Sul.
Semeadeira Manual, porte,extende para baixo e para fora. Total em elemento de resistência e de grande til.
TERMO N.° 123.928
resistência
ae
calor;
sendo
dito
euporte
7 pontos.
1'0 Semeadeira manual, portátil,
intergrado por utna caixa de sustentação caracterizada
por que compreende esDe 1 de novembro de 1960
que inclui uma lâmina de apoio retida sencialmente uma tremonha montada
por
uma
parte
de
caixa
entre
elementos
TERMO N.° 124.070
frontalmente sôbre uma chapa de
Requerente: Kiyoshi Sato, Estado de
isolantes, havendo na dita lâmina bornais apõe) ao corpo do operador e proIlào Paulo.
terminais ligados com o elemento de vida de meios para acionamento maDe 8 de novembro de 1960
Titulo: Máquina Separadora de
resistência do raembrct marcador diepoeto nual simultâneo de um cilindro es.
Requerente: John M. Dodwell, Esta- em relação distanciaria da extremidade palhador de grãos, montado exteramêndoa do ceco de macaúba e outras.
dos Unidos da América.
livre da caixa, um par de condutores namente, e de um braço de impulsão
Pontos earacteristieos
.
Titulo; Aparelho para Plantar Se- elétricos que saem respectivamente de doe grãos para o cilindro espalhador,
I.") - Máquina reparadora de amên- metes.
ditos terminais até uma fonte de energia disposto dentro da tremonha. (Total
doa do • ceco de n2acaúba e outros,
com dependência de um meio ligador do de .4 pontoo,
Pontos característicos
çaracterizada por ser constituída por una
tipo interruptor. Total 4 . pontos.
1.°) Um dispositivo para manusear
recipiente certical, fechado em seu exTERMO No le4.eie
tremo superior é provido de ladrão, que sementes, incluido uma correia sem fim
poderá estar ligado a entrada de água. tendo diversas janelas espaçadas periféTERMO
N.
124.320
De 5 de dezembro de' 1960
lateral, da mesma, recipiente este que se- ricameaSe, dlepositivo para suprir diverlonga em trecho inferior ceinico, na sai sementes a uma zona de tomada, em
De 21 de novembro de 1960
Requerente: Irmãos Bedim ti Fontremidade do quaLé previsto um corpo uma porção da superfície interna da dita
— Estado de São Paulo.
tilar .borizootal , que por sua vez, correia, dispositivo para acionar a cor- Requerente: Auto Mecânica Jussara seca
Titulo: Nevo azado reversivel.
lestá ligado à um corpo eco alongado, reia sem fim, para fazer cada janela Ltda., Estado de São Paulo.
19) Nevo arado reversível, caracteTitulo: Nevo dispositivo para pesca. rizado
*aposto vertical e inclinadamente e passar, em seqüência, através da dita
por compreender inicialmente
zona
de
tomada,
então
ascendentemente
e
xtrema
superior
e
provido de abertura '
uma armação em quadro triarmlar, Pontos característicos
através
de
uma
zona
de
separação
e
anela inferior: no interior do referido
-provida de prolongamento retilineo
1.1 Nevo dispositivo para pesca, posterior em L, e dotada anterioreipientee é prevista uma peça tubular das para uma zona de descarga, e dispoindicai fixada em sua extremidade altivo para receber as sementes descarre- caracterizado Por ser constituido por mente de pinos laterais de tomada
perior, sendo a sua metade inferior gadas na dita zona de d esea-ga, carac- uma caixa atravessada por um eixo para o trator, bem como de coluna
com uras lâmina esprovida de uma pluralidade de curtos terizado pela provisão de um membro portador de uma mola em espiral e de vertical central,
bibos periféricos, inclinados, -e envol- Oco fixo e dispositivos que se projetam uma roda dentada, dotado de pino de quadro articulada superiormente; •
Requerente: Kiyoshi Sato, Estado de
São Paulo.
Titulo: Maquina despolpadora de ceco
de macaúba e outras.

Ci
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JiARIO OF:CIAL (Seção III)

quinta-fera 6
tia comfluênCia do citado quadro
eriangular com o seu prolongamento
posterior, sendo prevista uma abertura circular passante, com bucha
cilíndrica interna, esta atravessada
por curto eixo rosqueado, ao qual se
fixa inferiormente a placa horizontal de suporte para os discos, e tendo ainda em sua • extremidade livre
superior, um pequeno trecho fechado.
(Total cl" a pontos).

-

MUNI
' o N9 124.724

De 6 de dezembro de 196U
Requerente: Otto Feita de La Roca
e Victor Pricert — Estado de São
Paulo.
Título; N6vo modelo de irrigador.
— Modelo de -Utilidade.
19 ) Nôvo modelo de irrigador, caracterizado pelo fato do seu corpo
tubular, dotado numa de -suas extremidades, de reesca externa e, na outra; de uma flange com rósea interna, ser dotado superior e centralmente de unia derivação vertical, e,
Inferior e centralmente, de uma haste alongada de secção transversal
ao:reforme. (Total de 5 pontos).

TelleM0 N9 124.775
De 7 de dezembro de 1960
Requerente: Pedro Maxiano Wendel e Raul Martini — Estado de São
Paulo.
Titulo; Nova disposição construtiva
aplicada a silos. — Modelo de Utilidade.
Reivindica-se, como elementos constitutivos da, novidade, o conteúdo dos
seguintes pontos característicos:
19) Nova disposição construtiva
aplicada a silos, caracterizada pelo
fato de consistir em recipientes metálicos, cilíndricos, dotados no tepo
superior de pescoço da mesma forma
e diâmetro reduzido, encerrado conjunto em cavidade executada no solo,
sendo que o pescoço apresenta aba
externa ou flange, ao qual correspondem as bordas de tampa, a êle
fixada por parafusos, comprimindo
anel de vedação interposto entre o
flange e a tampa. (Total de 2
pontos).
•

rÊRm0 N9 124.768
De 7 de' dezembro de 1960
Requerente: Gilberto Saborio Gonzàlez — México.
Título: Secadora de grãos, sementes ou' amêndoas.
19 Uma secadora de -grãos, sementes ou amêndoas, caracterizada pelo
fato de cempreender unia câmara de
difusão de ar quente, montada em
unia arm,eção e sôbre vários pés, dita
ctimara de difusão tendo um lado
formado por um colo de forma aerodinâmica rue a liga a um gerador
de ar quente sob presa°, Um funde
e três paredes e, em sue. parte superior, consistindo de uma serie de canais de fundo redondo (em forma de
meio cilindro). O citado fundo é
perfuracie e todos os canais estão
colocados paralelamente, em planos
escalonados regulares. O ar passa
pelas perfurações dos canais, impul.sionado de baixo para cima, através
da massa formada pelos grãos, semente ou amêndoas, os quais são revolvidos e im pulsionados ao longo dos
referidos canais por um transportador helicoidal colocado em cada um
deles; ditos transportadores apoiando-se em mancais localizados nas
extremidades de seus eixos e pela
parte externa da secadora. Os citados transportadores são acionados
pela ação de uma. corrente que as
faz girar ao entrosar-se com uma
polia ou roda dentada existente na
extretnidade de ceda transportador.
que, de maneira alternada, se movem
em direeões contrárias, de acôrde
com a menden pela qual a corrente
ee entrose ilas rodas dentadas, isto
por suae parte superior ou inferior
al ternadam en te Na extremidade de
cada ce nel há uma epassa eeme ou
"ponte" e uma porta nue unem, de
cima Dera baixo, as extremidades alternadas 'do cada canal, permitindo
que o material a secar deslise ao
• longo de cada canal, passendo do
S uper i or ao Inferior, d. maneira sucessiva, até De-correr thda a seraeora
desde sua entrude em ume extremie
engole do canal tunerior ate, sua salda
sita
, extremidade de último canal. O
'tempo de p ercurso do material é
tegulado por meio do movimento de
lima rode d entada e eral mie Recove
a corrente, eenteo de uma caixa de
mudança de velocidade. (Total de 4
Pontos).

TORMO N9 124.881
De 12 de dezembro de 1960
Requerente: Moacir Meuci Pinto —
Estado de São Paulo.
Título: Original processo dee regulagem automática para a tomada
de tamanho do coco babaçu e respectivo aparelho,
1 9) original processo de regulagern
automática por pressão hidraulica.
para a tomada de tamanho do cõeo
babaçu, e respectivo aparelho, caracteriza-se por constituir-se de: uni
primeiro pistão, que é comprimido por
qualquer meio (pressão hidráulica, ou
outra), cujo avanço destina-se para
tomar o tamanho do caco; uma válvula ou diafrágrna que se fecha simultânearnente auando do avanço
máximo do primeiro pistão fazendo
girar um registro de compressão; por
um segundo pistão faca-compressôra
que recebendo, em senitia, a compressão ts mbém hidráulica de um segundo canal de registro, avanço para
a quebra do doo encostado no primeiro pistão (anteparo). (Total de
5 pontos) .

lição em pressão atmosférica e acima
de 499 C, a concentração de substância seles de amigo, na dita solução
resfriada, sendo maior que 2,5% em
peso, manutenção da dita solução
dentro ria faixa de temperatura entre 499C e o ponto de ebulição em
pressão atmosférica, por um período
que de para estabilizar a dita solução e formar e desenvolver nela uma
fração sólida, rica em MikiSe, separável. e separação da dita fração da
solução estável. (Total de 17 pontos).
TÉRMO N9 127.605
De 13 de março de 1961
etequerente; Hélio Spessotto o_ Estado de São Paulo.
Titulo: Nova cafeteira.
19) Nova cafeteira, caracterizada
Por compreender essenciaimente duas
canecas cilíndricas, providas de cabos laterais, e dispostas ema parcialmente encaixada no interior da outra, sendo a inferior pevide, praieira°
de sua borda livre, de um degrau
anelar, limitador para o encaixe da
superior, e podendo ser dotada ainda
de bico lateral; e a caneca superior
tendo fundo perfurado, e provida
também de degrau anelar, próximo
de sua borda livre superior, para suspensão do aro de um coador interno,
e ainda dotada de tampa superior.
('o-oal de 2 pontos).
.

,-evereiro de 1964 40!
de menor diametro equipada com coto
ira-petca • "-ema de aperto. Total 3
pontos.
—
TERMO N.° 136.267
ie 7 de fevereiro de 1962
Farbenfabriken Bayer
Requerente:
República Federal
Aktiengesellschaft
Alemã.
Titulo: Corantes, processo para a
sua p.i.xlução e emprego.
Pontos característicos
I.° Processo para a produção de
corantes, caracterizado pelo fato de
Incorporar a corantes ou produtos precursores de cbrentes pelo menos um
grupamento de fórmula
na qual A representa um anel cabocíclico ou hetero-ciclico com cinco ou
seis elementos, X significa hidrogênio
ou um substituinte, Y significa hidrogênio, halogênio ou um radical orgânico, "halogénio" significa um radical
halogênio em um número Inteiro de
a5
e no caso de se empregarem produtos
precursores de cortnees, de transformar
os mesmos nos corantes finais deselados. ToTtal 15 pontos.
TERMO N.° 110.598
De 22 de maio de 1959

TORNIO lee° 133.938

Requerente: Siemens Ci Halske Ak
tien,quellschaft, firma alemã.
De 7 de novembro de 1961
'Esquema de circuitos para a se
Requerente: Estanislau Meliunas —
nalizaç.ão
automática do estado ocupada
Estado de São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamento de máquinas de tôdae as sendas de comunicação, es.
crutinadas por um grupo corrente cls
de -impressã inodireta.
seletores com instalações de telecom.
Pontos característicos
nicacão especialmente em Instalações da
1.° Aperfeiçoamentos em máquina de transmissão de eletipoe.
imprestLio Indireta, tipo-"off-set" e pelos
Pontos caracteristtcos
geais a impressão multi - colorida sôbre
' 1.0 'Esquema de circuitos para sinao papel é feita de uma só vez, sem ,lizacão
automática do estado ocupado
quaisquer distorsôes, caracterizados por ide tôdas
as sendas de comunicação,
compreenderem um con;znto formado
'escreinadas por uni grupo coerente de
por um único rôlo de borracha, contra seletores em instalações de telecomunio qual é pressionado um único rôlo ! cação, especialmente em instalaçãts de
compressor, com passagem intermediária do papel, e et.. tôrno do referido transmissão de teletipo, caracterizado
fato de que a sfnalizaçâo é efeTORM0 N9 124.884
rõlo de borracha estando radialmente pelo
montados tantos dispositivos impresso- tuada, dependendo das variações de
âe 12 de dezembro de 1960
res própriamente• ditos quantas forem potencial, criadas sob as modificações
as cóses pretendida apara a impressão, no sentido das sendas da comunica5o
Requerente: Pedro Ferretti — Es- cada dispositivo composto pelo usual nos vdrios circuitos de corrente de
tado de São Paulo.
rôlo envolvido pela chapa de impres- sondagem, pela corrente anódica de uma
Título: nevo processo para a ex- são, com ou sem relevo, e conjugado válvula em comum, cuja corrente, cit.,
tração das amêndoas dos cocos das
quanto no mínimo unia das sendas de
palmeiras orbienin martiana e das a roletes entintadores com ou sem ro- comunicarão de campo múltiplo, ainda
lete
de
água
e
outros
acecórios.
Total
Symphonla globulifera.
estives suscetível cLeocupação, fica pri19) Nôvo processo para a extração 2 pontos.
meiramente bloqueada, visto que a grade
das amêndoas dos cocos das palmeide comando da válvula recebe um poras orbignia martiana e das symphotencial negativo via os' circuitos de
nia globullf era, caracterizado por
TERMO N.° 134.311
corrente de sondagem de tócias as sensubmeter a orbienia martiana ou
das de comunicação, ligadas em campo
Symphonia G/obulifera aliando bem
De 21 de novembro de 1961
múltiplo, só estabelecendo porém seu
secas, a projeção das mesmas de enfluxo mediante potencial catódico ou
contro a uru obstáculo per meio de • Requerente: Waldemar Clemente
um movimento centrifugo ao oual são Estado de São Paulo.
potencial positivo, atuado na grade de
submetidas por meio de um disco Titulo: Aperfeiçoamento em motores comando, e provocando ao mesmo temsuporte, provido de alta velocidade de partida.
po a sinalização co estado de ocupado
angu/ar. (Total de 5 pontos)
de tadas as sendas de comunicação.
Pontos característicos
quando não mais estiver suscetível de
0
ocupação,
nenhuma dessas sendas de
•
1.
Ap
erfeiçoamentos
em
motores
de
TORMO N9 124.890
partida, e mais particularmente no me- comunocação. Um total de 5 pont,,,
cenismo de regulagem do avanço do
De 12 de dezembro de-196e
pinhão de motores de partida com acio•
TËRMO N.° 113.128
Requerente: T. A. Staley• Menu- namento por solenoide, caracterizados
facturig Co. — Estados Unidos da por comp reenderem inicialmente a adapDe 9 de setembro de 1959
América do Norte.
tação de uni pino-eixo de regulame,
Título: Fracionamento de amido. acessível pelo exterior do motor, e
1 9) Processo de fracionar amido, atuado como ponto de apoio para o Requeoente: Italo Pellizzetti, Relias/o.
caracterizado por compreender a for- ' garfo de acionamento do dito avanço, engenheiro, residente em Turim, Itália.
mação de uma solução fluida, de
amido em á seut. pelo ,seu aquecimen- pino este formado em três sações de "Dispositivo de evacuação de água
tombem de 121 9 C, resfriamento da diâmetros diferentes ,dispostas escalo- de condeneaeão„ prindpaihreente Para
a central sendo excêntrica, e a condici
dita solução abaixo do ponto de tabuona4Into de ar"..
•
-

• •

jaid410 ÓFC1AL (StÇãO -1.311

IFfordos ~os:fatídicas
— diluíam! eilistrio ca5aa1et5ioad0
mor •compreander, oirtbintadom mela
.eâsws ~tintara ak Inasterls1 anelou.
rte, •eontendo iam meio ~lotar, .e 44(40
.4v ida do andadets di deasauga
.4. ,em lados .qaeetots entram-et-as
ri, lanados ara Medos •opoatajo e
d cre•
mora extintora; ima lio Assira Aio.do 905 meios conectoree e panando
pela cinnara extintora, catando 95 duas
pontas do fia fusível situados fora
da câmara ~tintou, • adjacente o
um primeiro par doe aliam orefidlos do
salda, • dois electredioe, fixos .no
valor limite, eonvenieutemente prefi- as fendas da baioneta em entalhes nu
ledos 4. tâmara .extintor" moio, alen•
racterizado
pelo
fato
de
que
este
re•r-ado. Um total de 9 pontos.
arco retentor, que formam lingüetas Roço da margem coosiste em um :natal -treslias aião depositas pata desamar lues
~gen-.
elásticas, que cedem em sentido axial atue não forme camadas isolantea sob n entreforro atravessado pek fio dast*
da lançadeira, e que, em conjunto ,com influência do oxigênio do ar, e cojo vali o qual pane ' subatanaisdinunta
~MO N.° 113,130
os pinos fixos na porta-lançadeira, de- ponto de ebulição esteja situado abai- num plano mediana da .egalasla badigh•
eaarr,
a fixação, flexível em -sentido oc, daquele de alumínio, e, ainda, pelo tora, sendo que cada uns aato .alecsría
De 9 de setembro sie 1959
axial. do arco retentor. Uni total .de 7 fato de que a aplicação deste março dios possui tuna ,eittreanidaide, ~nota
marginal mediante vaporização Obre a 4. inattegowo .adieoulte Aunt 4* rim
Requerente: bato Pelliuetti, italiano. pontua.
camada de alumínio é executado no atanado par da dito. .osifícioe de -saída.
engenheiro, residente em Turim, Itámesmo vácuo em que é vapporizado o peado tal a dutposnao, ,gue. .04 a
lia.
alumínio. Um total de 3 pontos.
petaaamin .de uma comuna ame-anil"
"Conjunto de ventoinha para condio fio fatível derreta, ,e lonas iam mina
N.° 113.641
cionadores de ar"' .
melro arco -que a estaadit entre um Pontos característicos
De 10 de setembro de 1959
-e outro da primeiro par de milícias
1.° Conjunto de ventoinha para conTERMO N.* 114.081.
de amemos, gerando nesta ocasião
dicionadores de ar, caracterizado pelo
Requerente : Poul Cadovius.
uma pressão no mencionado meio exfato de compreender um culm Oco ca19 de outubro de 1959
paz de conter, parcialmente. o motor marquea.
tintor; um segundo amo aranispale êste
elétrico que imprime movimento à reentreferro, e um terceiro e uns quar"Aperlciwarnentos eia, uu reeativos
Requerente:
Tribars,
Inaorporated,
iancla ventoinha, Um .total rie . 6 poli. a• uma junta para montagem de arto arco ise formam em .cada -um do
lionolulu, Hawaii, Estados Unidos da segundo par de orifícios de descai:eu,
ares comportando barras tubulares". América do Norte .
tentre os nlectrócbos e ,ort lanhai conocPontos característicos
Pontos característicos
torce, cujos terceiro e -quarto IMO
P.;.R1V10 N.° 113.2/2
1. 0 Uma junta de montagem. para
I.° Componente para quebra-mar, ca- são -então submetidos 'á ação do meio
•manter armações compreendendo bar- racterizado por compreender uma ara- extintor que flui através dos aludidos
De 15 de setembro de 1959
!
rãs tubulares, erija Junta possui no nu- nha central tendo uma pluralidade de orifícios de descarga. :Um mota, de
R. ,:eierenre: Frirdric4-1 Schley. ai., fluo um pino sôbre • o qual pode ser pemos ou barras radiais, partindo de 6 pontos.
111
corrido uni tubo ou uma viga a senie- um ponto comum, e uma barra trans:or com émholo em balanço. preo
Jhança de tubo, caracterizada pelo fato versal alongada, afixada à extremidade
P. '3. C : 71 particular, para martelos mo ! de que rio mitdmo um pino possui, en- externa de cada barra radial, sendo o
TÉRII80 N.° 115.9se
a explosão".
•
• tre suas extremidades. uma seção tra ps- eixo geométrico maior de cada barra
£4; 5 de ¡Asneiro de 1906
transvereal disposto substancialmente
Pontos característicos
mal reduzida em relaçao à seção perpendicular -ao eixo geométrico da
1.0 Motor t om embolo em balanço, tralsversal interna dos tubos. de sorte ibarra radial associada. Uni total de
litaquesente Xaile 6 Co. .Aldtieogo
próprio, em pirticular. para martelos ; que um tubo, o qual é corrido saibre o 18 pontos.
segschaft. sociedade alemã, industriai
mecnicos a explosão. com um embolo pino. .pode no • etnitêço. assuadr pos•estalAscida em Wiesibaden-131ebruci
d? lahanio livrement móvel em vai
Alemanha.
vCin contra a Maça dc molas. t:araci.e- ções s.b as quais o eixo do turno for"Processo de produzir danemos 1..
ma
um
nulo
perceptível
com
o
eixo
TeiR/l40
N.°
115658
rizado pelo fato de a Raça de molas
que aluam na direção do curso de vai- do pino, ao adoto , que, quando o tubo
De 16 de dezembro de 1959
vém, mantém o tmbolo de trabalho, ¡tiver sido cor-ido totalmente sõbre o
ReivintlicaçAaa
na sua posição de rrpouoso. em uma pino, de sorte que sua extremidade
1
—
Processo
de produzir Matastes
Requerente: General Railway Signa;
Posição situada entre os pontos mortos ultrapasaoun seçtiu transversal reduCompany. unia companhia organizada eletrostático, caracterizado pelo dato
meporio. • Ar. FC ririr. 1.1111 total de 6 ponzida do pire, e eixo do tubo rá com. sob as leis do Etado de Nova York, que, a6bre um suporte •4(141,, .eos,.
tos.
:tidir com o ersc do pino. Um tot.V estabelecida em Rochester. Nova Nisto do um material possuindo st&
de 9 pontos.
York, Estados UnWor da América do ciente condutividade elétrica, m aph •
N mte.
eu urna camada ,de reaina que dimi'íRRvtO N.° 113.1'1
—
"Detector de pulsações tntraasóni- nue a sua resistencia etétalets especiDe 29 de setc Libro de 1(159
fica sob a ação do calor, se carrega
cai".
iïRMO N. 114.008
a cansada eletrosteiticamente e se asPontos caritclvtUricos •
Requerente - PatentgeselIst haft
pas este sob um assunto Já irradiação
De 15 de outa • bro de n49
Co.. r 'rma suiça.
i. Prot.toso para assinalar a pre- térmica. Um total de 2 ,pontoe.
- Sc.ie de elementos paca freteos de
Depositante: Robert Fran k. argen- sença de objetos, caracterizado pelo
--ema /beiro".
fato de prever meios para irradiaoo
tino.
TERMO N.° 115.990
de immilso.s de co regia riltrassernicas
POrtf4.1s CatiJet431,tiens
- DispositiV'o isolante para a descida em forma de ondas, orientada numa diSèrie de elementos para fechos de antenas de televisão e processo. para reção predeterminada, bem como meios
de 5 de janeiro de 1960
de correr. especialmente de lãlhas de a ri speetiva fabricaçno".
que reagem aos impulsos refletidos por
material sintético, cara cteri ze.da pelo
Ro mascote SiLmens-Solusebee,,,• superadas refletoras de pulsameos, prePontos earactertsticos
fato de .que a série é consti tuída por
sentes na senda de trajeto da aludida tearke Aktiengerellsche.ft, firma ala.
1.° Proces. j para a fabricação de irradiação, a fim de produzirem um mil, industrial, estabelecido em Eruma fita lisa, dobrada em forma de LI,
ou por urna fita dotada tom um refõrçc uni dispositivo Isolante para a descida sinal de saldo distintivo indicando a langon, Reaniblie.a Federal Alemã
corrente no sentido longitudMal, ga de antettar de televisara caracterizado presença de tais supergicies. Um total
Preces* .ode produair uma zona .ele
é dotada de ambos os lados com aber- ',,elo tato de compreender as etapas de 21 pontos.
dr/Lição positiva em -corpos -de anoto
turas perpendiculares ou inclinadas em de utilizaão de uma peça de metal,
rial se mi-condutor substannialmente
relação ao eixo longitudinal da fita, fazendo-a entrar em contato com urna
Adonneriatalino.
deslocadas de um para o outro lado; espera fixa; de corte da referida peça,
de maneira que se forma uma tira em nuns 56 golpe. segundo a respectiva
Pontoe carseteristicor
TÉRMO N° 115. 967
forma de linha sepenteante ou em zi- hipotenusa C a respectiva cobeça, de
3
—
Processo
-de produair unta
guezague, cuias potes perpendiculares
De 4 de janeiro de 1966
•de -dotação positiva -em ,corpos de maou inclinadas sabre o eixo longitudinal moda a „se obter. aimultãneamente,,dots
-rial aememondutor enitataactalmente
da fita apreantarn na zona cntral um dispositivos; e de .avanço da peça imi- Requerente — Emil Image Aja- a A .8. NetIonal amr—a-1.
moao~no, eapeciatmente
afastamento reciproco rt °sentido loa- tante .at; Steaktla entrar, novamente, em
maaiame aplicação por liga .do SiSlhas
• gitudinal mais pequeno do que nos la- contato com .a . referido topara. Uns ma notucaug.sa .
de • ouro contendo boro. cameterlanda
"Ousíveis elétricos'
ttota) de ,10 *pontos,
•
dos. Um total de afetos.

TERMO Isl.* 1 14.049,
TERMO NP 19.591
Rostos stasmateddiam
I.* Dispositivo de edeellaçad 'da
De 16 de outubro -de 1955
'Os 28 de setembro de 19%
de condensação, principalmenee mima,
condicionamento de ar, caracterizado
Requerente: Sietneos deo "Halske :AkIRequesente: C. M. %te A . a
tiengesellsehaft, firma alemã.
Pelo fat Ode omnpreeader uma cuba ma alcali
de coleta do condensado que se forma
etCoudansador elétrico regenerativo
looçadeira de rotação livra paira
no evaporador do condicionador; e uma
azam camadas, de alumínio aplicadas 19:'bomba que aspira o :referido condensado aaquin.a4 • de costura".
diante vaporização".
para eneasninhá-J0 ,a um conduto de
Pontos característicos
avar.uação; e peto fato .de compreender,
Pontos caracteristicos
1.* Lançadeira , rotativa livre para
ainda, dispositivos para o controle auJ.° Condensador elétrico regeoerativo,
tomático do nível da .ápua contida na máquinas de costura, cujo retentor é •com
camadas de alumínio aplicadas mereferida cuba ,s para it sustada do furo guarnecido de fendas de baionetas, para
cionamento do grupo condicionador, receber pinos dispostos na porta-lança- diante vaporização a5bre az What de
sempre que o referido nivel alterar um deira, caracterizada por se prolongarem material isolante, e com margem reforçada para estabelecer .o contata ca-

.-9•••

•

.-evereire 41e, 71~4

1..)1AR10 OPiCIAL (Seção 111)

Quinta-feira

Pontos Característicos
1. Processo de produção de polímero, caracterizado por compreender:
o mLsturamentd de cerca de 1 mal
de um glIcol de éter
substancialmente anidro, tendo una
peso molecular entre os limites de
cérea de 750 a 20.000, com. entre
cérea de 1 a cérea de 2 moles .de um
dlisocianato; o aquecimento da mistura, na presença de um seu catalizador de polirnerizaçâo, a uma temperatura de eéroa de 7090 a 1509C,
por um tempo suficiente 'para pro'MIMO N9 118.018
duzir um polímero que se aproxima
do limite de solubilidade em água; a
De 6 de janeiro de 1960
adição de um agente terminador de
cadeia ao produto, no fim do refeRequerente: Telefunken 0.M.B.H., rido tempo Um total de 30 pontos.
sociedade alemã,
Pontos característicos: "Arranjo de
1ircu1tos para a separação de imlaulsos."
TERMO N9 123.004

pelo fato que, para a produção de
ouro .borifera, ouro em pó e boro em
pó são misturados intimamente, com.
primidos sob pressão w temperados
do ouro, sondo o corpo comprimido,
durante vários dias a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão
em seguida. aplicado por fusão e, de.
pois, laminado para formar uma
lhe. Um total de 8 pontos.

Pontos característicos
1. Arranjo de circuit'O; para se-

parar de uma mistura de sinais impulsos, ultrapassando determinado
valor-limite, com o auxílio de uma
válvula de grade auxiliar à qual é
• aduzida no anodo para. abertura periódica uma seqüência de Impulsos
• de preferência localmente produzidos
e em cuja resistência de grade auxiliar aparecem os impulsos separa' dos, especialmente para a separação
dos impulsos de sincronização da
çaiistura de sinais "vídeo em aparelhos de televisão, caracterizado pelo
• tato que entre o enodo e a grade
de contróle da válvula de grade auIxillar ¡servindo para a separação
leffiste uma ligação galvânica pela
Qual a corrente anódica da.válvula é
estabilizada a um valor reduzido, desezível, e pelo fato que a grade auliar é ligada através de uma reaisErnela com uma fonte de tensão
aproximadamente constante de modo
hl que todos os impulsos que ultrapassam a amplitude de sinal atuante
kta grade de contrôle durante o Detiodo de abertura da válvula, prOdUam urna corrente através da reaisaia da grade amdliar. Um total
a pontos.

.

Requerente: Whirlpool Corporation,
uma corporação organizada de acôrdo com na leis do Estado de Dela
estabelecida em St. Joseph,
ichigan,
Estados Unidos da América
Norte.
o
"Processo para refrigerar e apare• 1120
refrigerador 'para a respectiva
_ .
realização."

ra

De 23 de novembr ode 1960

com secções transversais crescentes
para o alto, onde se ligam a laterais
igualmente triangulares, com topo de

maior área posterior, do ,qual se eleRequerente: CrBA Sociét4 AnOny- vam os suportes do encosto, ainda trime — Basiléia„ Suíça.
angulares, com topo menor voltado
"Polvilhos adesivos.'
para cima, sendo as citadas peças fiPontos Caracteristicol
xadas por parafusos removíveis. Um
total de 2 pontos.
1. Polvilhas caracterizados per conterem, além de portadores em pó, um
composto de cobre, insolúvel em água,
TÊRMO N.° 141.064
cm quantidade correspondente a cérea
de 1% de cobre metálico, bem como,
um aminoplasto endurecivel, como
De 6 de - julho de 1962 •
adesivo, e um agente acelerador do
endurecimento. Um total de 3 pontos.
Armações de Aço Probel S. A.
Rua Vilela n.° 307 — São Paulo.
«Um novo modélo de ipoltrona os
sofá»Modélo industrial.
TERMO N.' 118.673
De 10 de abril de 1960

•

Requerente: Anis Gabriel ChouenaSão Paulo.
Titulo: Um novo modelo de divisão
Requerente: Farbenfabriken Bayer decorativa desmontável para interiores
Aktiengesellschaft, sociedade alemã. — Modelo Industrial.
— Levarkusen-Bayerwerk, República
Federal Alemã, Alemanha.

De 23 de outubro de 1960

ni

Pontos característicos: — "Processo
para a "produção de amido-fosfazidas."
•

• Pontos Característicos
1. Uni ncivo modelo de poltrona ou
sofá caracterizado pelo fato que os

Pontos Característicos

1. Processo para a produção de
amido-fasfazidas, caracterizado pelo
fato de se reagirem organo-azidas
com tri-amidas do ácido fosfórico, de
preferência mediante emprego de dlluentes inertes. Um total de 2 pontas.

braços do se assemelham a dois
grossos painéis ou almofadas retangulares que partindo na vertical na altura mediana da caixa que constitui o

corpo domóvel são dobrados ao`-tnelo
por sôbre as &redes ver`icais que
1. Novo modelo de divisão decora- correspondem aos lados da referida
TgRmo N9 123.486
tiva, desmontável, para interiores, ca- caixa. A frente desta apresenta meia
racterizado por possuir entre os pés- parede disposta na vertical e acima
De 14 de outubro de 1966
desta uma moldura formada por réguas
direitos das divisões, em sua , arte me- obliquas
em (II>, cuias ramos se sis
(2),
transparentes
ou
i
ainé
p
Requerente: Entreprises Maggi $.A. diana,
tuam sob as abas que constituem os
não,
possuindo
nos
espaços
entre
os
tem alemão: Maggi — Unternehmun(1) que vão cia parte su- braços do móvel. Um total de 2 pongen A.0.), firma industrial e comer- pés-direitos
perior
do
painel
(2) até a altura má- tos.
cial suíça, estabelecido em ltempttal,
xima dos pés-direitos (1) e nas espaSuíça.
çosa entre os mesmos pés-direitos (1)
TËRMO N.° 141.0t45
"Processo para o tratamento -de que vão da parte inferior dos painfis
produtos alimentícios em forma de (2) ate os rodapés (6), palètas (3) e
De 16 de julho de 1962
pedaços ressecados e dispositivo para

(4), horizontais e de s2cção retangular, dispondo-se igualmente 'espaçadas Armações de Aço Probel S. A. —
Pontos Característicos
uma das outras por meio . de duas ou Rua Viela n.° 307 — São Paulo.
1. processo para o tratamento de mais colunas espaçadoras (5), que as *Novo modèlo de poltrona ou sofá>
produtos alimentícios em- forma de atravessem, mão atingiria() as extreml- — Modêlo Industrial.
pedaços ressecados, visando a aumen- dades destas paletas (3) os• pés-dirté.
tar-lhes a capacidade de resistência tos , (I). Um total de 2 pontos.
física e química, caracterizado por
ser aplicada uma gordura comestível
TERMO N,° 118.819
à superfície dos pedaços secos de produto alimonteio. — Um total de 9
De 25 de abril de 1960
pontoe.

Pontos Característicos •
1. Processo para refrigerar uma

pr imeira

•

407

a execução do processo."

TERMO N9 117.89,
De 18 de março de 1960

TERMO N9 124.300

Fevereiro ,de 1964 •

e tuna segunda cAmaras,'
racterizado por compreender os esglos de: circular simultaneamente
ar através das ditas camaraa, em
a primeira e em um asegunda
rrentes; misturar ambas as correude ar em um ponto de junção
* murn, separando em seguida o ar
po vamente nas primeira e segunda
orrentes; e esfriar uma dessas cor- entes de ar sómente após a aua pesagem pelo dito ponto de junção co(a ura. Um total de 21 pontos

TracM0 149

128.62t

Requerente: - Alvaro Fernando Ocarales — São Paulo.
Titulo: Nova configuração aplicada
a cadeiras — Modèlo Industrial,

De 20 de outubro de 1900
Requerente: Parbenfabriken Reger
Aktiengeselischaft, Leverkusen-Bayerwerk, República Federal Alemã..
"Processo para a produção de sulfenil-foef otioatos "

Pontos Caracteristicos
•

Pontos Característicos

1. Processo para a produção de sulfenil-fosfo-tioatos, caracterizado pelo
fato de fazer atuar cloretos aromáticos, halogeno-substituídos do ácido
ilkEtiMUD N9 118.711
sulfenico de preferência na presença
de solventes inertes adequados, sõbre
De 19 de abril de 1960
ácidos O, 0-di-alquil-tiol, respectivaRequerente: Deering Milliken Re- mente, tiono-tiol-fosfóricos ou sare
arch Corporatiori, firma norte-ame- ácidos 0-alquil-tiol, respectivamente,
tiono-tiol-fasfóricos. Uai total de 2
Sana.
r"Patiraaroe e sua produção e uso.'Y pontos.

I. «Note configuração implicaaa

cadeiras>, dotada de encosto e assento
ligeirameiite concavos, • caracterizada
pelo fato de .ser o conjunto formado
por péa aproximadasueote triaNtda4s,

1. Novo modélo de poltrona *a
Bodá caracterizado pelo fato que cede
braço do móvel se confunde com e
lado do mesmo formando um bloco
substancialmente paralelepipédico, cujo
lado superior é ligeiramente inclinado
para dentro do móvel 'e boleado nas
ligações ceia os lados maiores adjacentes, seguindo-se para os lados do
móvel duas réguas estreitas boleadmi
ou melas-canas, ã guisa de gomos
uma terceira de largura equivalente as
duas primeiras reunidas esta dispo
obliquamente com a parte inferior malf
Para icats. Una botei 43e 3 pontos

.•:,:408 Quinta-feira 6

TERMO 'N° 141.065
. De 16 de julho de 1952
°"-De 16 -de ;julho de -1962
-Armações de \ Aço 'Probel S.A.
Rua Vilela n" 307 —• São Paulo.
Ar:nações de Aço Probel S. A. —
'Um nova modelo de cadoira para
• Rua • Viela a.° 307 — São•-Paulo.
sala de jantar, copa ou cozinha —
-e (Novo modelo de poltrona ou sofá», Modelo Industrial,
• •=o• Modelo 'Industrial.

.•

•

•

(

TERMO, N.° 141,066-

-

(Sseça9-111)

Feveimieu .tte tYu4

em cõr'es bunabiul,(deaejados, caVAMO N° d40,0.1t1
racterizado pelo fato -de ser apreaentado num disco ' -n° 1, do qual
.15e .27 'ale
•ullse
IMO
partem diversas projeções vertleal-'
Alente para cima: encurvando-tas a
'Iltiques'eutat 'Cristiaae fdtsra.ed
seguir para baixo, , formando eurvas -Antonio Muraro — -hão :Patife.
1
ecentrautes a' 3, e após eneurvan'Titulo: ' Original anodeta ele rtaa0
do-se para fora, tendo o referido
Modèle Industrial.
_disco n° 1, a èle adaptado, £m sua
face i nteri or, um disco n° 4, de ma-i
(teria' flexível que se amolda ,no
Interior do disco rtgido, fundindo-os
num único corpo. — Um total de
8 pontos.
ffdt100
De

1:1

142.908

de Julho de 1962

Reverente: 'Donas.° Measano
São Paulo.
- modelo
Título: Novo e urtginul
Ponlos Caraetertstiros
— -Um novo modelo de cadeira paletó — Atoti:lo Industrial.
para sala - de jantar, capa ou %azinha caracterizado pelo 'fato .que
espaldar da cadeira é substancialmente retangular as dotam) de airr
prolongamento na parte superior ou
aba tio formato de um segmento de
circulo dobrada para trás do espalPontos Característicos
dar em ângulo obtuso. — Um to1. Novo modelo de poltrona ou t a( de 2 pontos.
sofá caracterizado pelo fato que os
braços do móvel, substancialraente paTáltAIO N" 142.479
ralelepipédicos, apresenta um dos lados
maiores ligeiramente inclinado para
, De 28 • de Agesto de 1962
dentro 'do móvel e Se projeta para
Requerente: Industria Brasileira
além 'da parede lateral externa, for.
'Mando -uma espécie de beiral boleado de Meias S.A. — São Paulo:
Titulo: original Modelo de Em--ou-marqueza que se prolonga para a balagsm
Modelo industrial.
-Hesite, sôbre o lado menor do paralelapfpedo, descrevendo ai uma curva das1) Novo e original modelo as paridente que atinge a borda oposta J...)
letó, caracterizado por
uma gola
‘dlit'4,' lado menor (sob, a dita curva há
simétrica de linhas arredondadas,
um desenho em fbrma de ponta de
configurando uma sucia elipse com
aeta,, em linhas curvas, lembrando um
as secções em corte diagonal do
-crescente. Um total de 3 pontos.
qual partem as lapelas, que nessa
região é de maior laegu ea do que a
da gola, tapetes essas que se Projetam para baixo em linhas conver• •-• •
TERMO N.* 141.067
gentes, estreitando-se a medida que
(
sealongam na direção da aljava
De 16 de julho de 1962
onde terminam em ângulo nado.
— Um total de 3 pontos.
'.'Armações de Aço Proba] S. A.
n.* -307 — São lauto.
ri G;
MIMO No 142.920
- Um isovo modelo, de cadeira para
1)
—
origini
1
modelo
de
amuarsafa- de jantar. • copa OU cosinha»
De 25 de Julho de Mi
lagem, fabricado de matéria plástica
Móds*to Industrial.
ou semelhante, Caracterizado -119r
Requeren:e: G. G. Funtee —
aproséatar a forma geral d e uma
maça estilizada, dividida horizon- Paulo. .
talmente, pelo meio, em duas partes
Titulo: Original tasqueira de' maquase iguais, apresentando na parte téria plástlea — Modelo Industrial
superior o cabinho ou talo e na
inferior reentrância
parte
típica
da maçã. — Um. total de 3 pontos.

— "Originai Modal() -do tbaar**,
-conetituido por -taco 'de •onadeiza
.qualidade adequada, de dou-lanho ejj..)
riável, caracterizado por kpresentír
feitio ou _recorte sextavrato, esto éx
hettagonal, -dotado - .do ;projeção n•
face inferior, -acompanhando ,o 1e
tio lesagonal «Ia face -auperlor,
gelcanaente reentrara° ,e -Ohnnfratla
para melhor adereneia, ‘podendo
-não ter filetes de madeira -difeeentif
e contrastante, para •eonsperaição
desenhos.
Um total
vont0e,
N" 1461082
De .7 de Setembro -de tIlla's

4 fli•

•

J_

TÊitmo N° 142-t386
De 16 de julho de 1962
Requerente: Santo Spitale
São
Paulo.
Títulos Um uovo tipo de tampa
para garrafas' e vidros em geral, —
a4"ndelrb Industrial

•
Ponto Característico
1. iles novo -modelo • de caddira Para
(Z3
sala .de jantar, copa Ou cosinba caracterizado peio fato que o- espaldar é
alto. de formato trapezoidal, ligeiramente inclinado para trás e cedeavo ou
sela menos prderninente no •canta, 431
que dos lados, cuias bordas •obliquas
— "Rovri tipo de tampa para'
são levemente voltadas para dentro. garrafas e vidros -em geral, confecdal 'resultando um -oleado externo jun- cionada de metal, piástico ou de
• qualquer outro material Apropriado
to As /acamam.

_

1 — "Origina/ Isqueiro de atéria plástdca", caracterizado e reivindicado por possuir um am plo depósito para fluido, no qual -é aproveitado todo o campo, sem qualquer
empecilho, etsit depósito é 'Vedado
simplesmente pela peça de acoplagens onde se encontra .o -pavio -e o
estõjo contendo a pedra e a roda -de
atrito, -que inflama -o -referido pavio. — nirn toinl de 1 pontoe.

Requerente: Autenio .0oh4 att:Jvao
'Sito .Pnulo.
'Titulo: Novo aparelho •c gatear..
noplásitia portatil para lourar, pes.tear ,e niquelar — ;Modele :Industrial.

Nome: Autonio Jus t (0,tletlt,
Endereço: .Itua Ilar+10 de 2t 1Atte l l-83 - 1t)° ltd.tte.
'
Invento: Novo aparelho -dt
ntsplastica portátil ;para atoura, pratear e 'niquelar.
Classificação:
Pontos ICãractertstieos
1 — Novo aparelho ,de vivoiloplastia portatil para domar, pratear
e niquelar, caracterizado poe se formar de uma caias, COIA datuua,
ntem de 'um lado acumuladores nu
pl/bas elétricas - e, na .aub•a :matado,
-uns reservatório, para o banho ettrolitleo, cair( os eletrodos ,positivo
e -negativo, Tudo -como -kleacrito
presente anemorial •t; ailedeade at oe-deu-alhos.

Quinta fera

.1311-RIO

TF11510 N". 1 a. 087

Tlil!() Ne 143.090

De 17. de Setembro cie 1902
Requerente: Denis Jau Lacalfil !Me
— Sau Pauto.
Titulo: is,na teiru iate: untei, e
idodéin Inous(i.a .

1

:431AL

reVC1.3.11.0 d3 1C /

•

•

.0,39

TItlt5140 • NP1411.2117

tábua: ao: relludu ; as Ils:ras tstre.•
tas têm por base- ama côr dar,
17 de Setembra cie 10á2
De 21 de St:lembro de 1962
deixando transparecer
em algum,
pontos uma outra cair, e manc.hi.-+
Requerente: Denis Jean Laeabanne
Requerente: 5.AA. industi,as
escuras com basta nte filetes ,em.:.
-- So Paulo.
alai.arazzo —Silo pauto, ranhados pondo em destaque
Titulo: Novo mi,delo de lanterna
;Luto; Novo e original deJenito côa. viva reservada na mancha eu
ornamentai p u ia tecidos — modcm cura em for a arredondada, '0, C01.
pla
— Modelo Industrial,
industrial .
I junto realizado em seis calres colo,
t todo o fundo branco. -- Int tote
de 2 pontos.
spar.r
.,,..."....

"..'"5tyk.4
.44.“

7,....t

TIMI510 N° 143.240

a.

De 21' de Se: embro de 1062
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Requeren t e: S•A Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.
Titulo: Novo e original desenhe
ornamental para temos -- moda,
industrial,

1. "Novo modèlo de lanterna piafon ier ", confeccionado preferivel.
mente em
plás'ico, carrcterizado
pelo fato de se apresentrr, base cir- 1) "Novo e original desenho orcuim r, com faixa mediana iigeira- 1 name....a:al para tecidos", em eilres
mente tronco-cônica, limitada infe- conkrastantes e variadas earacteririormente por saliência de menor zado por compreender motivos rediâmetro e superiormente por zona Presentando listas horizontais e serde menor diâmetro, no interior da ticais medindo 25 mio , de largura
qual se implantando a . lente, ta _ e formando quadrados geométricas
bétn ligeiramen t e tronco-cendra, com de 50 x 50 mui; estas listas são
saliências la:erals e verticais que trabalhadas em duas córes net,' ra s.
na face &apertar se reduzem a tel . chapadrs e com alguns "picots", e
ângulos abaulados, enquanto que uma cAr mais escura filetada em
pela face interna se apresentam ner- sobreposição for ando "deg. 4 de";
vu;•as circulares
concênti iça .i. — ; no MCro de cada quadrado e tios
I cruzamentos das listas observam-se
Uni total de 2 pontos.
bolas,- isoladas e dispo •-tas sinje t ri- '
— "Nevo e original desenhes
cemente, estampadas em uma cAr
muito escura e em dois tamanhos, ornamental In ra tecidos", em carta
TÉ111110 N" 113.091
OU seja, as centrais com 25 tutu. cie contrastantcs e variadas, caracteria
c1ieunferência e as 'demais rum 23 "(I° por compreender motivos re•
De 17 de Steembro de 1962
-•
mui. Todo o conjunto estampado . presentando manchas grandese
Iras - . regulares, es:ampach s em três cáres
Regime:de: Denis
Jean
Lacabanne
em
quatro
ettres,
aparecendo
diferen'es
em
tante ecaldas
fundo branco da peça
Obresobreposição,
— São Paula.
trabalhadas em
o qual forant esta padas
os moti- tôdas no entanto
rin
total
d;2 "plcot" muito fino que conserva a
Titulo: Coiijuiito lavador tat
Pa- vos descri:os.
direção horizontal, juntando-se por
dèlu Industriai.
pon' os .
vezes em riscos; sôbre as manches
ssini executadas, que formam •
fundo, existe riscos irregulares,
TAilmo N" 143.238
trabalhados numa parte com "pie
cot", alguns dos quais no sentido
De 21 .de Setembro de 19t;2
ver:ical e ou t ros levemente inclina.
dos e estampados em cOr escura;
IRequerente: S.A . Industrias
existindo, em último plano. basta fl te
nidas F. Matarazzo
motivos de forma °rd, medindo
Titulo: Novo e original desenho x 35 mm.. dispostos ircegularmenta
: oro men tal para tecidos -- M..cilu siibre o fundo e estampados em ;c.iir
Industrial. preta, chapada em volta e trabae
!hada em fumê na pare contrai doi
motivos. Todo o conjunto estampado em cinco côres, s sôbre tecido
j
branco. — 1'm total de 2 p n it tos.
1
ee.

1 , ) ginaleire in'erm i tent e ", f,,rnutdo por base metálica, retangular,
caracterizado pelo fi to de se apresentar com • ums das extremidades, a
inferior, fusiforme, provida de saliência crescente, central, entra
cujo topo se assenta lente superiormente encaixada em calota metál ica, arad o q ue a lente apresen:a
região superior eilludrica, com pluralidade de saliências verticais,
sondo a parte inferior ovóide e internamente dotada de e s trias 'Para lelas horizontais. Um
•
total de 2
pontos.

TÉ1U10 N" 143.088
De 17 de Setembro de .1962'
Requerente: Denis Jean Lar.inaune
-. São Paulo.
. Titulo: Nova . e origina) cOLI: goracilo aplicada a Lanternas para autos. - • Modèlo Industrial.

TP.11110 N" 113.243

to ) "Con¡uti to lavador pua paet e original configu taça()
compreendendo
trasco,
apl icada A lanternas para autos", rebrisas",
caracterizada pelo fato de se &ore- preferis-time:0e plástico. ai se 2risentar constituida por peça proxi- zado pelo ft to de que tal frasco, de
madamente eliptica com paredes la- forma aproximadamente pa ralelepitereis ligeiramente inclinadas para pédIca, apresenta-se,
com arestas.
fora, uma das extremidedes com pronunciadamenie arredondr das,
maior ralo de curvatura que o ex- sendo o gargalo cilindrico e, coei.
tremo oposto, sendo o peça inferior- mudo por anel circundante de cultor
mente orlada por moldura metálica diâmetro, contra o qual contatelam
arqueada, sendo que a face externa as bordas de tampa rosqueada, enda lente se apresenta praticamente quanto que o fundo do recipiente
plana, dotada, junto ao extremo de apresen' a oentralmente saliência
spaior raio, de saliência em forma com bico de fixaçãq detubete flede calota provida de nervuras ou xível, cria clitra extremidade atinge
saliências dispostas paralelamente caixa circulei. provdda de cordit. ou
segundo o eixo maior da tente, a nervo-:i numa das bases, enquanto
qual no extremo oposto se apresenta que
face oposta e centralmente
com placa postiça, em forma de op• o . ,, saliência circular stravesescudo com pluralidade de salièn- sada par haste ou pino, provido de
das' em forma de escarhas, placa botão tranco-Onico., da extremidade
essa orlada por moldurs metálica, livre, sendo que da caixa circular
peado que entre a mesma e a um- part e conduto de menor diâmetro,
banda .e forma de caletta, a lente terminado por ejetor, sextevado -uapresenta nervuras longitudinais, nido. de arruelas de vedado e parca
mais próximrs uma das outras, — de fixação. — I'nn total 4 5 ponViu total de 2 pontos.
toe.
.)

De 21 de Setembro de 1962 Requerente: S.A. Industrias Reunidas F. Mat. remi — Sio Paulo.
Novo e eriginal Csenho
ornamental para tecidos — 14 mdêlo
Industrial.•

— "Novo e original desenho
ornamental para tecidos" em calres
contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motives represem ando listras largrs e estreitas, variando entre 90 e 98 min., e
17 e 20 iam., sendo as mais largas !
executadas com uma c6r clara, cha-1
padr. tendo em sobreposição uma 1
côr média reservada esparçadaniente
e trabalhada em "picot" para dar
cedi claridade ás esmes, nataisdo-se, porém unia OCIt' escura em fi- ! 1) — "Novo e original desenho
letes finos e grossos e terminando . ornamental para teoldos", em Obre*
em bastante "picota". dando uma contrastantes e variada s, caracter'.
semelhança Som as' nervuras de multado por compreendçr motivos es.

'410 Quinta-feira 6
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presentando rireonferências que va- vtativels, • salpicado de. flór-s de. contrastantes e variadas, caracteririam entre 90 e 100 mm., de ditam- cores clara e viva. A es'ampa ecn- zati o por compreender motivos repre-

tro, contornadas por fiares e algu- tral de cada "cashimir" é ornamen- sentando manchas irregulares, sobreMas ramagens, sendo delineadas par; teda cum flOres m ;yetbis e fóllots es- po." ! tos, estampadas em cinco ciares,
filetes escuros e uma ctr sura tilizadas, como é próprio do 2st1lo, ou sejam: dua.s cOre.s em "degradae",
tendo sobreposição de bramo) mate feitas anil Meles 41, u t»a rir viva uma r ó: neutra e dit.:5 cares vives,
IMO de vez contraitontes, o que do efe'to alegre
que faz, de vez em quando. retlesos em sobreposição, ;I pZ,
de claridade: eireonferèneias estas em (ItIft n do pedaç,I ,;tie feto' p.a ra Ru conjunto, scrolo a o-or mais clara
que apresentam quatro ;ipos do or- realçar os mo - ivos. rodo o co!onoto em chrpa e as domais cm sobreposinamentação, tondo porém em co- estampado em ei o eóres, bela cheio, 0.0 com alo:unas reervas da côr isoaparecendo ile VeZ MJ/ , ,U, 11(1 ti pe. tr.da, tadas, porém, trabalhadas em
mum, uma Dar central bem
sada em cor vivi, destacando-se as (plena reserva do fundo M.me ! ), — fumé tias -..::::-reposicar.s sallentand0-ze no conjunto e sc•fare tâclas estas
pétalas sabre o peqaeno fundo de l'm total de 2 pontos. •
nuinch , s um x'arlrez c:secutado por
cOr ale g re. cliapada e trabalhada por
E:O:os !arcas, de 5.) mm cada urna,
1
1
cima em "pleots": uma oir média
no sentido hcrirontal e Vcrtical, listendo em sobreposição circuitos eion-1
1) — itt.;:urgt,t0 up1:1:3
TERMO N.' 193.a95
tras esta, divididos em 8 linhas retas em fundos ar bone-jus e stuilturos",
;
cên t ricos de ei3r CM:111'14, • !lata
de 3 m's de lorgura cada uma e, sub- carocterizado por se aplicar grãos-do
110 een l ro dr flor um circula coolro'
De 21 de ':ooenibro
19'32
dividindo o' nuadrados formados por café torrados e crus, por inalo •de ceii is
doutro do qual há ou' ra nàt .
•
e-tas listras, tolhas i:_r oladas de 3 mm lagem numa base plana ,eoneenlento
pétalas mouchas da mesma ; ar,
Re4:: erent e
lc r eu r a. dl"po rOas no me s mo sen- devidamente em:Adulada e protegilendo em volta da fiar "P oi s" de
S. A.
neunid•t., F. Ma- tido ho r izontal e vertOol, distancia- dos superiormente por lionina
cores escuras e médias. Outras ciid ! s tirar, da outra 23 mm, formam vidro ou plá.stico transparente e cro.
eunferincias sio divididas. tend) a!! torazzo — Eôo Paulo.
Titulo —
to'..o' xadrez. tombam tstainpado em racterizado pelo fato das grites ga
com,
centro sempre o ooi cro
r.Or rocio: todo o conjunto, no en- disporem num circulo' contra!ttivIdio
Novo e oroginA coissotho
manchas- em %, oh pa ' ;lido ama
Mv estilizada e as v;.zes uma pe- tal para teeldos Modèlo ir•tu2trial. 'tento, mirr : O3do em seis caros e co- cio em quatro quadrantes :aromados
to:Mmente o fundo branco da um dèles com grãos de café crus c
•
quena flor aocentro, na (sia: escura
e, en olvemio as rir Uri ferar,n,,
outro de café torrado, com ti face
— Um 101,1 de 2 pontoe.
bastaola fiares- pot, ai nos de cor viva
ventral dos grãos voltada-para -cima;
contornadas Cri rn pequenas manchas
pelo fato da base quadranguar !que
escuras temio ao cen ! ,-o outra cor
configura o fundo da 'hnn eteja . ou siT;RMON.e 243.24'l
eseuea. O d, • seribo é eilammilar ser dividida eta •guatirontes tio
longo do prolongamento dee diâmepado saro fund i) ;vo tendo por
De 21 de set e mbro de 1932
tros perpendiculares 'que dividem o
sobreposição uma ear ei.co r a e ai nsE,
circulo central, havendo em 'cada -anfiletes. -inn rea tes, olando a humosReg :lerei; /e
gulo do quadrángulo - base um 'tetor
sã o de ra mos policio voa destaque as
S.
A.
Indústrias
Reunidas
F.
Mocircula:- de aproximadamente inferne
flOrys peou( ti AS ((O e C," ea Hl 3
o Paulo.
torario —
roio do círculo central, .eonfiguradó
eun• , rèneIts d,...sz.r118,, rodo o conPor grãos de café crus 'e torrados, uijunto executa do em s e te toiros lia s Titulo —
trate cheio, lã (I t. o foi. Sn
Miro e original desenho ornamen- ternadamente, de forma. -que -para
Cada setor do circulo inteamo'tie-grãoe
b r anco da [K ça e of e ree.endo Fgr:1P ar a tec i dos Mociéto industrial.
tal
crus, corresponde um -otttro -eetor e.tp
d.tivel Itupes , ào p. • !:)
dos
quadrângu/o também de greda •ert.18
círculos vivos e a le !tres sOb ri! um
—
"Novo
e
orioinfil
para cada setor de grãos torradas itc)
13p ' te de roces e ra In at ! s
Con ornamental pura treidds", em odres
circulo interno, Corresponde outAs
tiLi de 2 130111 n ,...
eilntrestantes e v , :Oco.] oi
e ira eterisetor também de grãos torrados cle
zar:o por compre_nder motivos reprequadrãngulo externOosentto oue todos
sentando filete: grossos de do prata,
os grãos, crus e torrados dos oictort,P
descrevendo figuras que, ltadfts entre
11:.211
externos são colados coze a Ince doi*.
'si, lembram colméia. porém de
sal voltada para fora; pelo fato del
' grande donensão. sendo o centro das
To 2! de Setembro de 1,..1
trechos do quadrângnlo, tompreme.IN
figuras -coberto por manchas irregudos entre os setores externos • e os da
un"1.3; sitóbre as
lares de côres
liequ :rent e . S. A. lod
circulo interno, serem .potiflourado¡i
'ias
Ocooutras,
diminuindo
de
tamanho
de
amas
zzo Po ti J .O . forma a d ee ta e ir 3 mancha central,
per grãos de café, ,801ados com O,
face dorsal voltada para fora, per ÀO
(1°
observando-se.
no
entkito,
l'itul":»\"('
e
,t.,"Pi
q
u
e
na
de grãos crus Os tretihoe ,comprettedlornatnemat para tectoos
maior parte das figuros há uma, côr
das entre as setores fOr.mitdos 'por
j escura trabalhada ti , tal maneira
grãos CrUS as trechos compreendblz0
'que dá imprea 7o de . soroora que
entre çs setores formados por gré.9.9
termina em "picote": todo o contorradas e de gritas torrados OS 00111junto executado em seis cores sabre • 1) — "Novo e original desenho preerulidos
entre os setores .forinntiC9
;fundo branco que aparece em deter- ornamental pra tecidos", em cerca por grãos crus,
numa -origina/ altercontrastantes e variadas, caracteriminados
pontos,
porém,
oeornpanha;ido de filCte: e nu.nohns das outras zado por compreender motivos repre- nância de fio-uras . geometria-OS ;Min••nIns :4is'itchs
sentando quadre dos e retângulos es- ,Orndos pf. !:/5
cs5ree.
ci!fé
vivas,
chapadas,
tampados
em
cbres
• — Um total de 2 ponf
e realizados por meio de listras, ver- — Um til ii de 2 pontas.
-ticais ou horizontais marcantes, que
TER1V10 , W. e 140 ir.23
dão realce ao conjunto, listras estas
TERMO N. 9 143.248
Que são cortadas, em ambos os senRequerente
tidos, por novas listras prestas e de
toe 21 de setembro de 1962
outra c8r escura sôbre as quais exis- Moacir A! Muf(ei & CM, Limitada
tem flores e galas bastante estiliza- — São Paulo.
Requerente
Título —
das, filetadas ou reservadas da cór
S. A. Incito:o:2s Rountelas F. Ma- da listra sabre a qual foram estam- "NtSvo e original deeenho
:tarazzo — são Paulo.
padas; salientando-se, ainda, listras trial aplicável a maçanetas 'ou aniza.-•
Título —
armas no sentido horizontal de atires dores de portas ou 'airottores mcs,
1) — "Novo e origlnal desenho
uma cetr clara chapada stibre dei° indostrts/.
oroa men'al pa r a t ecidos", em c e n s ; Nãvo e orloinal
ornamen- VIVaS,
ques todos os motivos e uma c&
eoffi, sl i) es e varirdias, -Oaracteri-'tal para tecidos Modedo Industrial,
neutratrabalhada filetes horizado
compreender moti-os rezontais e apicot"; todo o conjunto
pre : t . fitattilo figuras Iguais a repeti-!
apresentado em oito obres, bastante
das i ida mente, dispostas em
cheio, cobrindo inteiramente o fundo
linhas (nag'mla iN bem acentuadas,
branco da peça e dando uma leve
sendo que a
figure pribelpal de
impressão de um mural ou de libres
mede 1 15ío70 mm., e é
aquáticas.
forni:iria em très estampas sobrepos— Uni total de 2 pontos,
tas realinitido em Conjunto harmonioso COMIter,i de 4 e.ares om "ele....nn•••••n•
grailée" e u a cai: viva, iedas.
~O
N.9
14$.319
porem. ehapactí a, enquanto as OStampas são contornadas por filetes
De IS de egteto de 1982
pr,•tos destacando-as entre si; se figuras maiores são entrelaçadas por
1.) — "Nevo e ioriginal -cleaciarl
Requerente
ornacentals chapado* acomindustrial aplicável a ' n tetas
panhando o estilo' "cashMir" conPedras Polidas oi Adornos Iilmitada puxadores de . portae , ec ebnittnts",
tornados per Metes -a com sobre
po— Eíko Paulo,
caractertgado por apreselltar uni
sição, dando Si impressão de caraconjunto lornrado por : temo inntagetai
Mito
mas; o espaço reservado -40eUNii at

motives descritos é -estampado mai

estilizada periférica, ,eentralizada porki

CnaI decoragto aplicável em
ramalhete.
uma e& :esteira, todo coberto por 1). — 9.46vo e orleinal desenho fundos de bandeja e Mutilam — uni
..N600 a- oripladt .438,90M0 Isisamffid
filetes em - forma de encarnas P o mo ~mental *ara tecidos", em Ores 310délo industrial.
1
— troa total de 2, pordes,

Mu :.ilta
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MARCAS DEPOSITADAS
remoam fetka de acordo tome o 'art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicago começas(' a
gamar ',rase de CO dtaz para o detcriragrato do pedido. Durante ele prazo poderio aresentar suas dposicbes CO ,Mermulaniento
Xacianal d rschpolodacts ladaaarial ~elegi que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido.
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•612.963, de 16-10-63 Termo n.9 612.968, de 16-10-63
Auto Estradas S. A.
Com ..ceies Civis e Rodoviári2a Ltda.
São Paulo
"Consíra"
Minas Gerais

.1DIFÍCIO
EITEIRAGOS

' C onstruções CD VIS
Rodoviarias Ltda

.4.41t3451,tria

.;

‘k\-ri

INUCDC

com relal

Termo n.' 612.974, de 16.10-63
Paulo Fon:es Lope.
Rio de Jane.ro

A.
n.° 612.970, de 16-10-63
Engenharia de Solos e Pavinent 4
"Espa"
Minas Gerais

Termo r° 612.975, de 16-10-63
Dora Peszarezzi
São Pao:o

„e:k\S\V°„.NS).
R

ffl euute Jeztok

ez."
:Nome comercial
..l...hasse 32

>N . o:imo livro .tle ibolso com (lesmai:tis e
'humor

Termo 11,0 ,6[2.966, de 16-10-63

classe 33
'Titulo de eseb,..lecimeurt:,
Termo n.° 612.976, de . 16-10-63
Fábrica de Ma"ernetros 'Record" S
São Paulo

R.- R. .1\1. Imóveis e InCorporaOes
Ltda.
!Paulo

‘\?'
„

, Classe 33
,Oara •3sr .apticiado ,em . seus impressas
443 deral,:papéis: de, correspondência, en•
Neopes, ,reeiLos, ,hturas, duplicatas,
..1ilocitiatoSi [Projetos, estudos, cheques e
,comerclais
.t . .eartdes tle

,
Classe 33
Irrignia
,
Termo ,n." 612.973, de 16.10.63
Calcados Nurv Ltda.
Rio de Janeiro

)

tONgRA
•.;tosse.s: 33,e:11

Nome comercial
—
Timm z3.9 612.90. de 16-10-63
Frlipe Goldfeld
Rio de lane:ro

GOLD—LAR
C.lers-,s 8 e 40
Titulo dc estchirlremr ato
""ermo n.° 612 .931. de 16.10-63
Inacio 13."..h.n.1 da Silva
Pernrmbuco
-

Café QUENTINHO •
e trja bra
Classe 41
Café toricdo e moldo

Têrnio n.° 612.9U, Oe 16-10-63
A. 1. I. occrda
Pa-at/-a

Café DINAZILDO,
indústria brasileir£y
Cacse 41
Café to:rado e Moído
Termo n. 9 61 1 :C85, ee 16.10-63
S. A. Tte-os Brasilit

!WoiReil n

trine) ,n,° : 612 :967, ,de 16-10-63
.13 ,acteutiSes ie./visse ,Rodoviárias
n(..,onsirn"
:Mimas (Gerais •

'ARTEFATOS DE VIDO)
BOBADILLA LTDA. .

‘ridústria Brasileira
Clz.-ss.e 42
Aguardente de

Termo a.' 612.971,.dc 16-10-63
Consiol — Engenh"ires Consultores
Minas Gerais

Termo n." 612.979, de 16-10-63
Artclatoi de VCro Bobadilla Ltda;
São Paulo

:Manda a braza

Nome comercial

3

#

C
t.,_\

Bras ilera

i.u° .612.965, ,de 16-1043
,! ,Horta Siqueira
Miras Letais

Nome econ.:reja;

'tCZ1

Termo n.° 612.969, de 16.10-63
Ungenharia de Solos e Pavimentos
•
'Espa"
Minas Gerais

• elosse 43
,teerres•wi,oe grigerantes e ágNias minerais:

IETALtRGICA
'I MARIOTT I S.A

fA''‘

Clesse 33
Insígnia

13 E T I

Termo n.° 612.978, de 10-10-63
Metalúrgica Mariotti S. A.
São Paulo

n‘qt\

L*CONCIRA:

_ Classe 33
Titulo
i.0
l'ermo
612.964, de 16-10-63
Ankmio Pio Cardoso Filho
. Minas Gerais

1

Teono n.° 612.972, ie 16-10-63
Consoi
Consultores
Minas Gero.s

PRORROGAÇÃO

v"-R,zeJ(14çNome COMerCIA

•

612.977. de 1t-10-63
fiando de &rota B tencourt
Rio de janeiro

Té r MO

•

alÀ2 PLA/

l;idústria braillélra
inttlaiistria Brasileira
Casse .36
,Calsaclos sto,genii

Classe
Discos /ortográficos .gravadoe

C^sse 16
Tubos, çruzetas, curvas, co-i
tove/os. passa :'o-es. s'f5 .s,- earas para
revestimentos, cha-ns urra cobereiras,
lages para plsos, te l has. !"11a/Ser. agulhas
e ornatos paar es-f^no de *e iliReos bad,
laustres e corr3mões narn balaustres.
fabricados de emento-amianto .°

AH

DIÁRIO OF:CIAL

Iskuinta-teira 5
mra.—..raeram

n.° 612.986 de 16-10-63
S. A. TuSos Brasiiit
Sà Pauto
PRORROGACÃO

Termo n.° 612.991, de 16 - 10 - 63
José luchuo
Rio Grande do Si,

MALANDIA
IND'OSTELA BRASILECRA
Classe 35
Bolsas e malas
Tê:mo n.° 612.992, de 1f.-10-63
lucha° 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

PLASTICOLANE
Classe 16
rubos. eruzetes forquilhas, tilavas, -otovelos nassa-'o-es. sifõss. placas para
revestim altos, chapas para coberturas,
lages pata p'sos. telhas, talhões, agulhas
e ornatos oaar espigão Je telhados balaustres e csrrimões * para balaustres,
fabri.ados de cir.-asnas-amianto
Temo e .9 612.987, de 16-10-63
etlfredo c1a SAva Fernanqes, Maria da
áória Nt.'!'25 Fernandes e Maria Bernardste Nunes Feri:landes
Bahia

S. icsé de Nazaré
INDUSTRIA BRASILEIRA

s;are ern

Classe 41
moldo e torrado

Têm:, n." 612.988. de 16-10-63
4afra — So'..1erjade Industrial e Comercial d 4 Bebidas Ltda.
(
R o de Janeiro

INDtiSTRLA. BRASILEMA
Classe 28
Artigos de plásticos
Têrmo ri.' 612.993, de 16-10-63
José Iuchrso
Rio Grande do Sui

MAIANDIÁ
UM MUNDO DE
ARTIGOS DE COURO
Classe 35
Expressão /de propaganda
Tértnos as. 612.994 a 612.998, de
16-10-63
Brasitex-Polaner Indústrias Quicnicas
S. A.

BRAS1TEX
MAFRA

INDOSTRIA BRASILEVIA

(Snão 111)

'
••
•
saber: adubos. áz .dos sanitas as águas
desinfetantes e para tias snvianOs.
apanha-mosca e tasetos goma e
papel ou pape.ão s. alcalis. bactericidas
barat:cidas, carrapzateclas. creso.
talina, creosoto. de6odorant-nè dssaitetatues. deturm.dores. exte inmadores de

pragas , e heras daninhas. esterdizáates. entlaroca N,õe para audrais euxer»
tos. tarinhas- de ossos. terti lnatue., tos-

fatos. tormicidas, fiinigatstas turg cidas. glicose paia V.as vetv-rios guano; herbicidas. ias:teclas usetifugos,1
.larvicidas. microbicidas. mrsdicamentos
para animalS, as es e peixP.a. óleos de.
sinfetantes e veter:narios. aetróleos serios e destntetantes, papel fumegatór,o, pós inseticidas. parasiticidas. tungicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas. tern:Acidas, desinfetantes e vetara:lar:os. raticidas, remédios para fins veterinários, sabões veterinár.os e - ssinfetantes, sais para fins
agricolas. Jnoculas. sanitarios e vete.
rin.ár tos. sui ta tos. s u per fosi aros, vacinas
para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e herda daninhas
Classe 16
Para distinguir; Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos. batentes. balaustres,' blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal. cre, chapas
isolantes. caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d agua,
caixas para coberturas, caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos. edificações pretuoldadas. estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. Lages, lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos, produtos ,de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedregulho, produtos bettimiuosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
.construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruídos
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões. pisos. soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, ta,
cos; tubos de ventilação, tanques de
mento, vigas, vigamentos, vitrós

Classes 48
Para distinguir artigos de toucador- e
perfumarias em geral: Almíscar, água
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colônia, arminhos, água de
quina agua de rosas, água de elle:emas, amônia perfumada liquida, em pó,
Classe 23
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticos para o Para distinguir: Artefatos de material
cabelo. pestanas, cílios e bigodes, plásticos e de nyloar Recip:entea fabricrayons, cremes para a peie, carmins, cados de material plástico. •evestimea.
cheiros em pastilhas, em tabletes, em tos confeccionados de substandas anilentilhas, em trociscos e em ;Aulas, mais e vegetais: Argola& açucareiros.
:remes para barbear. cremes dental, armações para óculos, bules bandeias,
' C :sse 41
•
depilatórios, desodorantes, dissolventes, bases para telefones, baldes, bacia.,
de cana composta
Aguai d
essências, extratos, estojos de perfumes, bolsas, caixas. carteiras, chapas. cabos
creme para limpeza da pele, e para base para terramenras e utensílio: cruzasse.
Têrmo o' 12.989, de 16-10-63
caixas para acondicionamento de aliFitran Inda iria e Comércio de Fios de pó de arroz, esmaltes para unhas mentos. caixas de . matarial pliseco
escavas
para
dentes,
cabelo,
roupas,
e C,...iloalhas Ltda.
ditos e unhas. fixadores para o cabelo, para baterias, coadores, copos, canecas,
n •anabarr.
pestana,s, cílios e bigodes, fivelas para colheres, conchas. cestas para pio, ceso cabelo, glicerina perfumada para uso tinhas, capas para álbuns • para livrai,
de toucador, grampos para o cabelo, cálices. cestoe. castiçais para ve'as,
caixas para guarda de objetas cartucho&
para maquilagem. lança-perfamea.
líquidos denrifricios. em pasta, em coadores para chá. descanso para pra
Classe 5
geléia de petróleo perfumada, lápis, tos, copos e copinhos de plástico para
sorvetes, caixinhas de plástico para sorEnos oe cobre e materiais correlatos sabão em creme, em elixir e em pó, vetes, colherinhas pasinhaa. garfinhos
•
liquidos para ondulação, permanente,
. •
Termo n.^ 612. 990. de 16-10-63
lixas para unhas. lume. Sleos para o de plásticos para sorvetes. forminhas
fts -é luchno
cabelo, pasta e pós para lentes. perfu- de plástico para sorvetes, discos de
Rio c: • ;ride
mes. petróleo para uso de toucador. mesa. estojos. estojos para óculos, em.
pastas e pó para as unhas, pon-pons balagest de material plástico para sorpara pó de arroz, -papéis perfumados. vetes, estojos para objetos, espumas de
carminados. e com pó de arroz, pentes. aylon, esteiras, enfeites para automóveia, e:coadores de pratos, massas aatl.
BRASUELIIA
DS1BJA
Classe 2
ruidos. formaa para doces, fitas isolan.
Substâncias e preparações quittnicas usa- tez, filmes virgens, fios de ochdose,
Classe 35
das na agricultura, na horticultura. ne fechos para bolsas, facas, guarakekg,
Bolsas e malas
veterinária e narn fina fganiffirinak a guaretscae,a anta &mictas e mamadeiras,

PITRAN

•

BOLSM.Alf!A

•

revereiro da 1961
guarnições para porta-hl000s guarnições para tiquidilicade're's"S pa ga . baledeiras de trutas e legumes. guarnições
de material plástico para urensiiios
objetos. guarnições para notsas, garros.
galerias para cortinas. jarro,. iarn,nados
plásticos, lancheiras. mame gomas
orinóis. prendedores de roupas puxadores para -móveis, pire t pratos. pante:roa. pás de cosinha. pedras pomes arbetais, porta-pão. pulseiras rara relá.
gios. protetores para doermentos. puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos. porta-n,queis. porta-notas,
porta-docamentos, placas. rebites. todinhas. recipientes, suportes. suai-ries tara
ladrilhos e adesivos para avdelas.
peças. carretéis para tece:neer e guarnições de material plástica para ind us- tria textil. colas usadas nas nidústrias,
guardanapos. saleiros, tubos, tigelas.
tubos para ampolas, tubos odra teriagas, travessas. tipos de material plástico. sacolas, sacos; saquinhus. vasilhames para acondicionamento vasos xl.
caras, colas a frio e colas não incluidas
em outras cl tves, para borracha, para
curtumes, para mareineiros. para carp'a-'
teiros, para vidros, pasta adesiva para •
correia, pasta e pedras nata afiar.
esmeril em pedra. em pó. em disco.
em pasta para afiar. moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos'
de calçados
Classe 46
Para distinguir: Artigos e preparações"
para conservar, polir e limpeza em geral, a sabá: algodão preparado para
limpar metais e móveis, anil, amido,edil' da Prussia e Ultramar para lavan-derla, alvaiade, abrasivos quando para
conservar e polir, barrilha, buchas para
limpar; cêra para assoalhos, composições para limpar maquinismos, carbonato de otassa, cera para lavanderia;
detergentes; extrato de anilr flanelas
preparadas para limpar metais e móveis,
féculas para tecidos, fósforos; goma para lavasderia e lavadeira, graxas para
calçados, liquidos para tirar manchas e
branquear roupas; óleo para limpeza de
carros; pomadas para calçados, pasta
polir, preparados químicos para tinturaria e lavanderia próprios para tirar
manchas de roupas, prepaados para lavar, pós de brunir metais; soda para lavanderia, sabão em p6, sabão comum,
saponáceos. sulfato de soda, atilem° de
sódio, soda cáustica; tijolos de
velas
reimo n.° 612.999, de 16-10-63
Brasitex-Poliner Indústrias Químicas
S. A.
São Paulo

POLYCL
INDOSTRIA. BRASILEIRA
Clasaie
Para distinguir: Artefatos a diamda...
plásticos e de nvlou: Recipientes Ltbel.•
cados de material plástico, revestia:mata confeccionados de subatáadas se&
mais e vegetais: Argolas. açucareiros,
armações para óculos, bules, bandeias»
bases para telefones. baldes, bacio.'
bolsas, caixas. carteiras, :lapas cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas,
caixas para acondicionamento de aimeatos. caixas de material isláatica,".
para baterias coadores, copos. cameose.
colheres, concheia, cestas para . páo. ima. •
tinhas. capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais me Ia&
caixas para guarda de objeto. cartada*

coadores para chi, descanso para pai.
tos, copos e copiehos de plágios Pai
, .

•

f

I 1:

es'

.1

JIARiOO..CiAL (t-;leçao. ;II)

•

everetro cie i9o4 iéts .1.15114

•
-ceai*, cominho, creme de leite. , mmeses talizadas;'glicose, soma de mascar, gorTermo is.° 613.009, de 16-10-63
alimenticlos, croquetes, compotas. casi- duras, grânulos, grão de bico, gelatina. Cmaoanhia Promotora de Deseavolvf
gica, coalhadas, castanha, ceola. condi- goiabada, gelas, herva. doce, .1seiva
- mento Económico
mentos para alimentos, colorantes, mate, hortaliças. lageatas, línguas, leite,
Guanabara
chouriços. dendê. demes, Umes de fru- çondeusado, leite em pó, legumes em
. .
tas, espinafre, essências alimentares, em- conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas'Companhia Promotoia- ' •
padas, ervilhas, enxovas, extrato de t.- sas alimentícias nariscoa, manteiga, mate, farinhas alimentícias. tavas, fe- margarina, marmelada, macarrão. mus'dÕ DosenvoMmento E.Oonam10,1
ndas, flocos, farelo, fermentos. feia:o. /RI-de tomate, mel e melado, mate, masfigos, frios, frutas secas, naturais e cria s
à, .molhos. moluscos:
talizasias, glicosaagonsa de mascar, gor- sas para mingauNane comercial
duras, grânulos, grâo de bico gelatina mostarda. mortadela, .116s moscada, nozes;
óleos
.comestivels,
-ostras.
ovas,
goiabada. geléias, herva doce. heras
Terno n.' 613.010, de 16;10-63
mate. hortaliças. lagostas línguas. leite pries, paios ;amimas, pimenta, •pós para
.do Edifiçio Boulemari
pudins,
pickles,
peixes,
presuntos.
pacondensado, leite em pó. inumes ens
Guanabara
es
petit-pois,
pastilhas.
•pizzas,
pudins;
conserva, lentilhas, linguiça, louro; mas- asas alimentícias, mariscos. manteiga, queijos, rações balanceadas para animamo:Irina marmelada. macarrão. ama- mais, requeijões. sal, saga, sardinhas,
m de tomate, mel e Melado mate, mas. sanduíches. salsichas salames sopas ensais para mingaus. molhos snolusc Is, latadas, sorvetes, sucos de tomates a de
mostarda, mortadela; nós moscada, na frutas; torradas. tapioca, tátna:as, talhaClasse 33
um óleos .comestiveis. oseras ovas: rim, tremoços,' tortas. tortas .para aliTitulo
—
pães. patos, pralinés. pimenta pós °asa
mento de animais e aves, torrões,
pudins, pickles. peixes, presuntos. pa•Teano n.° 613.011, de 16-10-63
toucinho R vinagre
tês, petit-pois, pastilhas, pizzas. pudiss:
Crs-saaranio do Edifício Cláudia
Classe 46
queijos, rações balanceadas para sal Para distinguir: Artigos e preparações
Guanabara
mais, requeijões. sal, sagu. sardinhas
.para conservar, aolir e limpeza em gesanduiches. salsichas. saknes, sopas en.
latadas, sorvetes. sucos de remate e -de ral, a saber: algodao preparado para
frutas: torradas, tapioca. tâmaras, talha limpar metais e móveis. anil, amido
rim tremoços. tortas. tortas -para ali- azul da Prussia e Ult amar para lavai'
mento de animais e aves. torrões, amace deria alvaiade, abrasivos ,quando para
conservar a polir. bastilha, buchas para
cinho: vinagre
Casse 33
/impar; cera para asseadhas, composiClasse 47
Titulo
ções
para
limpar
maquinismos.
carbta
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Ceras para iluminação, combustiveis. nato de crassa, céra pnra lavanderia.
Termo n.° 613.012, de 16-10-63
fluidos de ilurninação, gasolina, gordu- detergentzs; marsto de anilr flanelas
Co:alcinha° do Edifício Marcel
ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifi- preparadas pa. a limpa- aatais e máveS.
Guanabara
fl,r..'-oros:
cantes, g afta, óleos iluminantes, óleos féculas para tecidos,
goma Palubrificantes, parafinas, petróleo refi- ra lavasderia e lavÉci ara, graxas pare
calçados, liquidas pára tiaar manchas e
nado, querosene e turfa
branquear roupas: ateu para imana ir
Termos as. 613.003 a 613.005, de
carros; p3MadaS para cri.adas, passa
Classe 33
16-10-63
polir, preparados guiadas& para lintu•
Titulo
Olpana — Óleos do Pará 8. A.'
sada e lavanderia paSartos para tirar
Pará
manchas de roupas prepaados para laTermo m s 613.013. de 16-10-63
var, pós de brunir Instas: soda para in•
Condomínio do Edifício Nila
vendaria. sabão em pa sabâo comum.
Rio de Janeiro
Stêntium as, 613.000 a t13.002, de •
saponaceos, sul fato de sada, mimam, de
a.kaasia - • 'Óleos do Pará S. A.
sódio, soda cáustica; .tijolos de polir:
1640-63
velas
Pará

4 'dg tsk'S il c0 'etkrO Odes
a.ettss. •oatharisthas. pasialma, •gartsaboe
,aiNstkoti .para sorvetes. Jorminhas
tts plastica para. sorvetes, discos de
• suse ta, estalos, assojoe para 4Scu1as, aoslasemeam .de suaterliti plástiempara goradas. amolas para .objetos, espumas de
• sasemse asseiam, euteites para autorats
vais, aamosalotes le pratos. massas Amassados, eartli•j§ para .doces, btas ISelen•
11401 •nuais.. fios de -celulose
1:404 áljltil !bolsas. ,tacas. guarnmetea
ii;.,+.1ed para -chupetas e mairiadeiraa,
asuaraisdan para •porta-blocos. guarniO 50.4; Içara lastuslificadores e para bate.
. Lra se g rutas e esgaces mu:rações
als AdatCriUi .piá3tiv.0 para utensillos
ailajatess, .gitatnieórs para boinas. ganas.
sade.rias apara mastim& jarros laminados
em-assas, ilauetteirila mantegaeiras. matwq. arlaóts. psetaladures de asupas. pada:s/:ame para móvel& pires. Prato& pala
mamar. pas •de ~Multa. pedras pomes ar1 .ostasiaiss !pulseiras para .rella
•ma:. patetismo apara doam:amam •puatmfasee Ále água para uso doméstico.
tarta somas, porta-mqueis, porta-notas
mostastlocumentoe, placas, rebites, ,todi
sítata samiplautas, *aportes. sammees Salsa.
, taddlboe a mies Mas para azulejos,
peças, eareatais para ieCelMaCtIl e guars
ussaes•de niatarial ,plástam para indústria testi!, .rolas usadas nas indústrias.
stiardanapos, saleiros, tubos. tigelas
tlitot3 para ampolas. tubos para seringas, travessas, tipos de material piás.
n o), sacom saquinhos. vasilhames par s acandiciunamento, vasos,
suas, calas a •frio e colas uáo incluídas
• oittras classes. Para borracha, Para
tetro" para vidros. pasta adasiva pars'
ramela, pasta .e pedras para afiar
calmai- em pedra, eu] 'pó, era disco,
sia pada para .afiar. moer e .desgastar
,ol,e,t0, adesivos para tacos. adesivos
de calçados

tdificio

13s;u1;iverci

Edificio

9itrjit.ez

Tênno n.° 613.006,

1610-63

Á ureo Rodrigues Fernandes

Rso de Irma -o

ANGRA

opas

,AOSSTAls Mallgter,

Classe 41
Café -torrado, moído e em grão

Têm° na 613.007, de 16-10-63

classe 33
Titulo

Fie:dcrest Mills, Inc. •
Termo n.° 613.014, de l6-10-63
ClaSSe 47
Estados Unidas da América
Revestrnentos Flor do Espirito Sant(
Carvão mineral, de turfa
assmetal.
BRASILEIRA
Ltda.
Ceras para iluminação, combustiveis,
Guanabara
fluidos de Iluminação, gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrififalsaras 46
Atvejantez, atilados, •anil, água as mva- cantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
Classe 34
(Mas, Saua sanitaria, •cera para soalhas lubrificantes, parafinas, petróleo reficortinas.
Para distinguir: Cmrtia
dsietssentes, esponja de aço, fóstoros.
nado, querozene e turfa
capachos, enceradas, estrados, linóleos,
lisivia, 11 de aço, pomadas para caiClasse 41
oleados, passadelrns, panos para soados, palha de aço, preparados nara
Alcachofras, alet ria, alho, aspargos.
_lhos, piradas e tapetes
rei, e [impar ,madeiras vidros, metais
açúcar,
alimentos
para
animais,
amido.
••nn••••...nnn•n
Classe 34
e objetos, panos para polir e para limamendios, ameixas amendoim, araruta
Teasio n.° 613.008, de 16-10-63
nulo de estabelecimento
peza, panos .de esmeril s material abra(ProrroaaçZo)
sivo empem-lado na limpeza de metais e arroz, atum, aveia. avelãs, azeite. azei,
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
Tèrmo'n.° 613.015, de 16-10-63 j
Neodrog Deastande et (bispai
objetam .sabões sim geral e sapotmeeos.
biscoito, bombons. bolachas . baunilha:
França
Delmart — Transportes e Coméreld
veias s velas n base de estearias,
Ltda.
mamas sms, pó, ni flocos, esponta. de café em pó e em "grão, camarão canela
em pau e em pó. cacau, carnes. çhã,
-Guanabara
lampa:a
caramelos, chocolates, confeitos,. caiava,
cereais, cominho crem ede leite, cremes
Miasse Si
t. Act.t,.;a, aletria, alho. as pargos- alimenticios, çroquetes.,.compotas can‘Classe 3
assame, alimantos •para animais. amido, gIca, coalhadas castanha, cebola, condis
mentos.
paru
ailmentos,
en
Jusantes.
farmaceutico
própria para o
Preparo
aisandoisa, ameixas, amêndoas. araruta.
masa' atum, avela, ave:is, mate, assi- chouriços, dendê, doces, doces de fru- :tratamento das instificiéruies cardiaca
m:alam tairina 'bacalhau, amas, baias. tas, espinafre, essências alimentares, em.' em tódas as imas modalidades dispnéia
"151.mciftos, 'honibons, bolachas. baunilha; padas, ervilhas. encovas, extrato de to-, de cheyne stdkes, ,anetina -to peto. enClasse
-café ata pó :02 .enk n tiro, camarão. canela mate, !atinhas aiimenticias, lavas. fé- farto do rniocardlo, otimista das nefrites
,miamait .Z .604 pó. cacau. carnes. ,chá. •ettl ta floeoa,..farzlo. fermentos, falido., bem caro para có l icas hepáticas. asma. Para distinguir: Materiais para constr‘
ç8es e decorações: Argamassas, argIlgi
s.ssamat.aa •çhmeal.stes, confeitos, cravo, figos, frios, 'frutas secasenaturals e cria- bronquite e particularmente silicose

imosim

KARASTAN

Revátimeritos,
or do Espíritõ Sant
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Quinta-feira 6

C
:0
(Ce;o 910
1
.
4'•'`
.Tertno•
a.9 613 . 018 „
16-10,63 - --Fêr.no n:* 613:021 i- de 147>10-63'
- '*rela. azulejos, batentes, balaustres. bla,
tos de cimento, blocos pua pavimentaPanificadora jardim Teri Ltda.
lindastria de Calçados „"Alessaqdra"
o, calhas, cimento, cal, cre. chapas
Silo Paula,
Ltda:
• •
boiantes. caibros, caixilhos, colunas,
São Paulo
thapas para coberturas caixas d'água,
-PANIFICADORA
k.aixas para coberturas, caixas d'água,
taixas de descarga .pra lixos. edifica«ALESSANDRA»
ções premoldadas, estuque, emulsão de
IN DUSTRIA BRASILEIRA
base asfáltico, estacas, esquadrias, estrutueas metálicas para construções, (ame, las de metal, "ladrilhos, lambris, luvas
Classe 36
Classes: 41, 42 e 43
junção. lages, lageotàs, material isoCalçados para homens, senhora; e
Titulo de estabelecimento
jantes
, contra
frio e calor, manilhas, mascrianças
Ias para revestimentos de paredes, enTérmos ns. 613.019 e 613.020, de
feiras para construções, mosaicos, proTêrmo n.9 613.022, de 17-10-63
16-10-63
dutos de base asfáltico, produtos para
C V D — Dstribuidora de Valores
Simarthe
Indústria
e
Comércio
Ltda.
•
tornar impermeabilizantes as argarnasLtda,
. * (2 .
Guanabarr
ias de cimento e cal, hidráulica, pedreSão Paulo
gulho, produtos betuminosos. impermeabilizantes. liquides ou sob outras formas
CVD
para revestimentos e outros usos nas
.r)-0 •
leonstruções, persianas,' placas para paDISTRIBUIDORA
JPimentação. peças ornamentais de cimenI
DE
VALORES LTDA
to ou gesscirpara tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
Indústria Brasileira
para uso nas construções. parquetes.
Nome comercial a
portas. portões, pisos, soleiras para porClasse 2
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taTêm° n.o 613.023, de 17-10-63
e preparações quunicas usaaos tubos de ventilação, tanques de ci- Substâncias
Trefinac — Trefilados Nacionais
agricultura, na horaciatara
.na
das
mento, vigas, vigamentos. vitrôs
Ltda,
veterinária e para fins sanitários, a
9,•••
São Paulo
saber:
adubos
ácidos
sanitárias
águas
,Terrno n.9 613.016, de 16-10-63
desinfetantes e para fins sanitários,
Confecções Mann Ltda.
TREFINACapanha-mosca e iasetos (de goma e
Guanabara
papel ou papelão). álcalis. Sactericidas,
TREFILADOS
baraticidas, carrapaticidas. cresça. cremo.
NACIONAIS LTD^
salina, creosoto. desodorantes. des.nfetantas. defumadores, exterminadores de
Nome comercial
pragas e hervas daninhas. esterilizantes, embrocações para animais enxerTermos as. 613.024 e 613.025, de
tos, farinhas de ossos. fertilizantes, tos17-10-63
Patos.. formicidas. fumigantes fanica
das. gnoma para fins veterinários gua- Trefinac — Trefilados Nacionais Ltda.
São Paulo
no, herbicid3s. inseticidas. insetifugos,
Indústria Braarleira.
larvicidas, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes óleos desinfetantes e veterinários. petróleos saãasse 3,6
INDUSTRIA BRASILEIRA
nitários e desinfetantes, papel fumega.
Para distinguir: Artigos de vestuárloe tórica pós inseticidas, parasiticidas. funa roupas feitas em gerai: • Agasalhos. gicidas e desinfetantes, preparações e
Classe 5
tventais, alpercatas, anáguas, blusas. produtos inseticidas. fermiradas. • desin- Aço em bruto, aço preparado, aço
botas, botinas, blusões. boinas baba- fetantes e veterinários, raticidas, remé- doce, aço para tipos, aço fundido. aço
'douras, bonés, capacetes, cartolas, cara- dios para fins veterinários, sabões vete- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
puça., casacão, coletes, capas. chales. rinários e desinfetantes, sais para fins refinado, bronze, bronze em bruto ou
lachecols, calçados, chaéups. cintos. agricolas, horticulas, sanitários e vete- parcialmente trabalhado. bronze de
tintas, combinações, corpinhos. calças rinários, sulfatos, superfosfatos, vacinas mançfanès, bronze em pó, bronze em
aves e animais, venenos contra
jde senhoras e de crianças, calções, sal- -para
barra, em fio, chumbo em bruto ou
insetos, animais e herva daninhas
tas, camisas, camisolas, camisetas,
parcialmente preparado. cimenta me. Classe 48
suecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, Para distinguir artigos de toucador e tálico, cobqlto, bruto ou parcialmente
Salas, casacos, chinelos, dominós, achar- perfumarias em geral: Atrancar. água trabalhado couraças, estanho bruto ou
pez. fantasias, fardas para militares. co- de beleza, água fadai, água de lavanda. parcialmente trabalhado, ferro em bruto
legiaLs, fraldas, galochas, gravatas, gor- água • de colónia, arrainhos' água de bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
ros, logos de lingerie, jaquetas, leques, quina água de rosas, água de alfaze- em barra, ferro manganês. ferro velho,
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias. mas ônvs perfumada liquida, em pó. guia em bruto ou parcialmente trabahaaient, mantas. mandrião. mantilhas, pa- em pedras, para banho, brilhantinas. Nado. gusa temperado, gusa maleável,
letós, palas, penhoar, pulover, pelednas, cabelo, pestanas, cílios e bigodes. lâminas de metal, lata em fdlha, latão
peugas, ponches, polainas pijamas. pu- bandolinas, batons, cosmético' para o em fólha, latão em chapas, latão em
ahoo, perneiras,. quimonos, regalo,. crayons, cremes para a pele, carmins. vergalhões, liga metálica. Umalhas
robe de chambre. roupão. sobretudo& cheiros em pastilhas, em tabletes, em magnésio, manganês, metais não trabaauspensórios. saidas de banho, sandãlias lentilhas, em trociscos e em anulas, lhados ou parcialmente trabalhado, meaweaters, aborta sungas, stolas, sou- cremes para barbear, cremes dental. tais em massa, metais estampados,
' Mens. slacks, tater, toucas, turbantes, depilatórios, desodorantes, dissolventes, metal" para solda, nIquel, ouro, zinco
ternos, uniformes e vestidos
creme para limpeza da pele, e para base
corrugado e zinco Uso em 551has
de pó de arroz, esmaltes vara unhas.
Classe 50
escóvas , para dentes. cabelo, ronpas, Envelopes, carimbos, papéis de carta,
Têmao n.° 613.017, de 16-10-63
cilioe e unhas, fixadores para o cabelo: cartões comerciais- e de visitas, folheBar e Café Barca Dalva Ltda..
pestanas. dilos e bigodes. fivelas _para tos, folhinhas, ectbos, notas fiscais faGuanabara
o cabelo, glicerina perfumada para uso turas, duplicatas, letras decámbio. Prode toucador, grampos para o cabelo.
missórias, embalagens impressas
para maquilaeem. lança-perfumes.
,
ate
geléia . de petróleo .perfumada, lápis. Térmos as, 613.026 e 613.027, de
sabão "em acue. em elixir e em pó.
17-10-63
liquidas paru ondulação. Permanente, !adusto- e Mineradora Blguk
lixas para unhas, laquê, óleoe para o
São Paulo
cabelo, pasta e pós para dentes. perfis
indústria_BrasileirAl
mei. petróleo para uso de toucado'
O ti
• •It.:
pastas e pó para as • un hab. posz - pon Indastrla
Braelleirí'
N
para pó de arroz, papéis perfumado?
carminados: e com pó de arroz, pentes
Classe 1
pomadas perfumadas para o embeleza-1
Classes: 41, "42 e 43
mento da cutia, pon-pona, p6 de Para distinguir: Cano marca genéarroz
rica: Substância, e preparações quiTitula

JARNM PERI

Fevereiro de 1964
ittiou •:it,i.
tlifehd "itiadórnas indóstrias, na foto*
gre N.; e llaP PO.Atsep colnucas., suba
tal:cias e preparações and-corrosivas d
anti-oxidantes
Classe 2
Substanciai e preparações químlAsi
usadas na agricültura, a saber: adubott,
adubos artificiais para o solo, álcalia,
para tini agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos, cianímide de catclo
como adubo para o solo, defumadormri
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas parai
adubo., essências pára 'exterminar ant.
mais e plantas 'danfishai; extratos de
quassia pais fins 'ioitiCaLis,
tes para o solo. formicida;:guano,
tftugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir Insetos, preparações para
preservar o 'sola, preparações para dm:*
fruir insetos, hervas e Plantas datilalias, sais Para fins agrícolas. sais pau*
fins horticolas, substâncias qui:alua
para destruir insetos, hervaz e piantaa
daninhas, venenos contra e vermana,
venenos para insetos e visgo'
contra lagartas
Termo n.° 613.028, de 17,10-63
Indnstria de Produtos Alimenficios
"Dias" S. A.
São Paulo

PRORROGni.0

Mit

TREFINAC

r

_

INDUSTRIA BRASILEIRA
•
Classe 41
Para distinguir: Biscoitos, bolachas,
torradas, roscas, balas„ bombons, doces, panetones, pães, farinhas alimentidas e massas alimentícias
Termo n.9 613.029 de 17-10-63
Indústria de Produtos Alimenticlos
"Dilis" .S. A.
São Paulo . .

PRORROGAÇÃO

5?000170

,asse 41
Titulo de estabelecimento
'ramos na, 613.030 e 613.031, de
17-10-63
Superfosfato Jacupiranger Ltda. g
.
São Paulo

r

JACUPIRANGA•
Indústria Brasireira

Classe 4,"
Substancias e produtos de origem animal, vegetal, ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila ' refratária, isfáltico em
bruto, algOdão em bruta, borracha em

j•-

DIARIO.OnCIAL (...eçáe ./11)
Astti)(,)14 breu, '..cinfOr
4aOlIN.4)1/rea, ,.cera ts .de plantas, ceras
treljetale .carnaubia 4 .aricud,. crina
ate/,eavdto, ..erina atm ,geral, cortiça em
lautj?, 4 acags vegetais, ,espato, ,ervas
mse411einaLs, extratos <oleosos, estopas,
<40.4 01'0?, !Obus, .4.1bra,s vegetaie. 'flores
~ao, laratites, ;goma .eza .bruto, granito
Jau .DrutQ, Sileselabur, ,liguldos dø plandos, tiate* àM broto ou parcialmente

.pre. parafing, ,milnérks ;metálicos mede!.
b(litO .ou parciahnente trabalhados, ea) toras, serradas e aplainadas.
ilifiumores em bruto, óxido de
mait.Jalíes, .áleos <de cascas vegetais,
parcialmente prepa-9 a4O8, g.ltualbaulna em bruto, pó de
iaokfagem para landtçães, pedras btl.
4,,,,tus, piche em bruto, pedra calcária,
¡Alotas metliduale, pedras em bruto,
.guet4,itlea, maixea ..vegetals, resinas, reahlad ,è;:ltus.114, meelditos, texteis, •silício
4.Pivae, itako ,eni 'bruto, xisto, xisto
,e silicato
Classe 1
Vara distitajuiri Como marca genéri(a: :::ritirtancias c reparações quimltas
ti.is 'indústrias, na fotograAIOS 444$4 111,SCS químicas, substânfia
tias e preparações quirnicas anti-coranti-oxidantes
,rosiyas
op ;613.032, de 17-10-63
• Anuauica Industrial "CIL"
'São 'Pan:o

PPORRONRO

itiousrni• eRA31 LEI RJ
,e1.1:,se 1

.•_iiit'staaei.ei •pinocas usadas. em gert41
ladústrias: Acetato de chumbo pec.
<obre, acetato .de .atriôneo. alce1:rts, .de ,00tássto. ,acetato de sódio,
tato •k ziaço, licido arsénico, ácido 1ost.5,1,o,
.pierleo, eido bórico ácido
muriatico, ácido nitrico,
a*:içço atétieo, acido fénico, ácido sultadeo, ácido <crômlco, ácido tánlco,
•titrico, Scldo salicilico, ácido
l'-enr.,51*-Q„ncetatlitida, acto], água oxiatuada, atbaglina, albuminato de ferro,
.4.evuluo, a,girohirsoniato .de ferro ar.de potássio, arseniato de sódio.
ant:an:iiteo laetálico, aloina, amoataco
arena), nristol, acetanilida acetato de
clatinbo, bahmino do Peru, bi-cloretos
• mei-crido, hl-cloretos, bi-lodureto de
.de cálcio, bi-carboniereeirio,
nato de sódio, torricina, porato de
sódio, benvoltailtul, benzoato -de nier;tisnados em bicabornato de .po•
lásalo, +CCM V. P., calcina, cal vir•
-1, çarbortato de cobre. carbonato de
..arbonato de magnésio, earboadio eariaOsio, carbonato de sódio,
kanN ,J vegetal em pó, carvão ativo
k at:dilato de sódio, carvão animal ela•
4" alreario, citrato de cafeína.
citrato de 'ferro, citrato de prato, ci
balo de potássio, cloreto de amônio'
douto de cal, .cirocto de cálcio,
inagnesio, cloreto de sódiv
fero
Coreto de potássio, .colargol colódit,
elástico, creinor tártaro, cuprol, citrato
IL? ferro e (Omino, citrato de ferro ver*, arloitato de bário, cloreto de :bátto, .ead.onato de amônio, cloreto de
Álneo, .e!oteto de cálcio, carbonato de
.pctsw,1 0, .eadoaato de manganês diu•
dennatol. enxofre
.eetearato de zinco, estearato de
ca .
iaagnésN, estrato de alumínio, vaza

•
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Tênno n.° 4513.038,
17-10-63
los, crocolates. -cacau, cbnfeitos, ,cro- Destilaria Xpiranga <Comércio Ind6s-fr
tua S. A.
cantes, drope, -doces de leite, simples e
São Paulo
compostos, ,doces ,de .frutas .em ,coaserNas, preparadas .em massas, ,em calda,
fRORROGAÇÃO
em compota -e em geleias, doces gelados, doces de ern endoas, de amenioim,
de nozes, de cast
castanha , e .de *atas se- .
cas cobertos com chocolatu, batas secas, passadas e cristalizadas, geleias,
goma de mascar,. pralines, pastilhas, ,pu;RUMA BRASILEIRA'
xa.puxa, pirulitos, pudins, panetones,
pipocas, sorvetes, torre% torradas
Classe 41
Para distirrimin Vinagre, mel, enelauo,
Tertno
613.034, .de 17;10-63
EletrO Metalúrgica Abrasivos Salto condimentos para alimentos, legumes t
4
óleos comestíveis
S. A.
São Paulo
Tênno n.° 613.039, de 17-10-63
'Companhia Cervejaria Caracu
São Paulo

Ire 'dourado ,de antimónio, essencial de lo gelados, .balas ,de mascar, ctattnae-

9eraenol, •esséocia de eucalipto, fonosahl, formo), <fosfato ,de feno, tosfato de
tricálcio, fostato de potássio, fosfato -de
sódio, /cento de amêmeo, glicerina, gli;
cerofoelato ,de niagnés, glicerofosfato de
sódio, %hermltol, hemoglobina em pó,
Iodo metálico, iodureto de chumbo,
iodureto de arsênico, iodureto de prata:
lodureto de <enxofre, ichitalbina, ie.hitiofónnlo, telinto), iodureto <de potássio,
lactofeef ato de cálcio, lecitina. lactato
de caicio, magnésia hidratada, mentol,
mercúrio vivo, nitrato de chumbo, ai.
trato <ele *ódio óxido de ferro, óxido de,
megnésio, ,óxido de zinco, oxiodurato
e bismuto, oxidoanureto de mercúrio,
pirosfofato de sódio. pedra _Use, per.
cloreto de ferro, perborato de *sódio
peroxido de magnésio, peroxido de zin
co, prota-lodureto de mercúrio, protal
co!, proroxalato de ferro. sulfato de
amônio, sabat od. cobre, sulfato de
ferro seco, sulfato de magnésio puro
em pó, sulfato de sódio, sul'uto de zin
co, -sulfato de sódio. -sulfato de man.
ganês, sulfato de potássio, sulfato cit
barium, sulfato de antimôneo, sulfato de
ferro, sulfato de potássio, salicileto de'
magnésio, salicilato de sódio, sallcilato
de mercúrio, salipirtna, tanalbino, ta.'
nino, tártaro de ferro e potássio, tártaro de potássio e sódio, tanigenio, te.
rebentina, veneza, teobromina, área
cristal puro. uretana, sabão neutro
óleo sulturicInado, maciantes e sultato
de sódio cristal. Soda cáustica, tintas.
vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tia.
tas para .calçados e capotas de Automóveis, fluidos para freios, emolientes
para me-moção de tintas 'aplicadas, água
raz, álcool, alvaiade, secantes, corantes minerais para uso nas indústrias.
absorventes, benzina, lanolina,
lições para impermeabilizar tecidos e

)(PIRANGA

veORROGAÇA0

mwooc To n• seAsn.nwa

Classe -46
Alvejantes. amidos. anu, água de lriva.
deita, água sanitária. cera para soalhos.
detergentes, esponja de aço, fóstoros,
lixtvia, lã de .ico, pomadas para cai
çados, palha de aço. preparacbs para
polir e limpar madeiras vidros. :Debite
e objetos. panos para polir e para hm.
peza. panos de esmeril e material ae.,ra•
Couro.
sivo empregado na timp.aa de ine:a , s e
objetos, sabões em geral
saponaceos.
Timo n,° 613.033, de 17-1,0-63
velas e velas a base de estearias,
Industrial
e
Agrícola
de
Anaconda
sabões em pó, m flocos, esponjas de
A
limpeza
)
4ORROGAÇÃO

Têm() n.° 613.036, de 17-10-63
A. S. Corrêa £1 Cia. Ltda.
São Pait!o
PRORROGAÇIO

H EMATOPORFI RINA
Cr, Lrim.
¡.
SA n • Pitu Lo
(ND t
AS I tle rn

ANACONDA

Classe 3
Para distinguir: Uni preparam) químico-farmacêutico para tratamento de.
moléstias do 'sistema nervoso

Classe 42
Sinal de propaganda
Termo n.° 619.010, de 17.10-63
Civileng Construtora Ltda.
Wo Paulo

CIVILENO
Siío Paulo—Capital
C,..sse 33
Para distinguir: Administração de con.S.
tração, empreend:mentos, participaçãeái
e negócios
Termo n.° 613.091, de 17-10-63
Zacnbon aLboratórios Farmacêuticos
S. A.
•
S;lo Panlo

DENDROSIL
Indústria Brasileira

C:asse 3
Classes; 1. 2. 1 4, 14, 15, 16, 18.
Térmo n.9 613.037, de 17-10-63
19; 22; 23; 24; 31; 34; 36; 37; 39, Casa Helios S. A. Tintas e Vernizes Para distinguir: Uma especiatidade lar.
41. .93, 42, 95, 46 e 97
São Paulo
macêutiea para o tratamento das doma
Insígnia
viscerais
•SORAOGAÇ.ka

Têrmo n. o 613.035, de 17-10-63
Casa Paichi S. A. Indústria e
Comércio
Sio Pan'o

Termo n.° 613.042, de 17-30-63
"Atlanta" Mercantil e Maria= Ltda.,
g•'-.0 Paulo
QROAOGACÃO

Trorrogaçãc

'CARNAVAL
muna, Asas NUM

ATLANTA
. 440t/STRIA ePASILC I Ra

obrERCANIIL t

b.

Classe )
Classe 41
aistinguir: Tintas, ,esmaltes, verPara 'distinguir: Balas. bombons, bom Para nizes, óleos e solventes
bocados, biscoitos, bolacbas, bolos, bo-

Classe 33
InsIgala

MARII1MA

416 Quinta-feira 6

DIÁRIO ORCIAL (Seção 111)

<—
Temo a.° 613.043, de 17-10-63
, Moreira Vidal Er Cia. Ltata.
-

Classe 25
Artigos da ciam
- Classe 41
Artigos da classe

Rio Grande do Sul
r SIR I S MAGAZINE
JPorto Alegre- Riof
Grande do Sul,

Termos na. 613.058 e 613:059, da
17-1043
Brindes Brasil S. A.
Guanabara

Termo n.9 613.052, de 17-10-63
J. A. Spagoia
Guanabara

4

ler

a

Fo'vereii o- clu 1£6=i

Classe 36
Titulo
.
.
si‘s, ;remo n.°. 613.044, de 17-10-63
Bazar do) Povo Ltda,
São Paulo .
r

.Tenno n.° 613.062, de 17-10-63
Juju Cosméticos Company, Limited

Japão

PRORIROGAÇA0

'Classes: 2, 25 e 41
Sinal de propaganda

BAZAR ro POVO .
Industria

Braaileir

.
Classe 24
;Mamares. atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
" diversos fins, exceto para fins medialtais. bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, ' cadeados, capas para móveis e
— pianos, carapuças para cavalai.,
dões. debrtins, lã, fitas, forros, franjas,
—• lesta°, feltro * para órgão, bafos. galar.
s.
lates, lamparinas, mochilas, mosquetei-• los, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para etieltes de móvels,, não
. . fazendo parte dee mesmos, palmilhas,
— passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhantnhas para vestidos.
teias, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos êstes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
seda, ¡Mon, lã, pelo e fibras não
incluídos em outras classes

Termo n.° 613.053. de 17-10-63
Jorge Washington Farias Ribeiro
Guanabara

LAR 8t, CONFORTO
• Classe 32
Artigos da classe
Termo n.° 613.054, de 17-10-63
Ironmex Representações e Comércio
Ltda.
Guanabara

IRONMEX
INMISTRIA . BRAMEM
Classe 11
Artigos da classe

Termo n.9 613,055 ç, de 17-10-63
Termo n.° 613.045, i 17-10-63
Glan-Keits-Glenlivet Disallery Cocnpany
Limited
Forgel Comércio Indústria e RepresenEscócia
tações Ltda.
Guanabara

(tORGEL COMÉRCIO
MOIA E
11EPRESENTAPES LUA,
Nome comercial

PASSPORT
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não
incluídas na classe 3
a
Termo n•° 613.056, de 17-10-63
Olin Mathieson Chemical Corporation
Estados Unidos da América

Termos ns. 613.046 a 613.048. de
_
17-10-63
Porge1 Comércio Indústria e Representações Ltda.
Guanabara .

TORCEI.
INDOSTRLA /BRASILEIRA,

Classe
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe

Termos as. 613.049 3 613.051. de
17-10-63
J. A. Spagola
Guanabara

UIBRE

CAN1111110

ISRAsILIMEA ,

Classe 2
Artigos da classe

cos e vigores rara cabelo e peia depi.
!atara s era nquide. pó ou concretas,
pomadas, vernizes, tabletes, lapis. paga
tas, líquidos e esmaltes pata limpe*
das unhas, águas de quina sachata ima
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
e em pó, prearados 'amidos, em pó a
pon adas para asamr o suor. vaselina
perfumada sais para banho

Classe 3
Preparação para o alívio de resfriados
comuns
Tênmo n.° 613.057, de 17-10-63
Kibon S. A. (Indústrias ANnenticins)
São Paulo

Classe 17
Lapiseiras, canetas, papeleiras.
rainClasse 50
peadortes
Impressos, desenhos, fotografias
Classe 35
Capas para livros, chaveiros, cadernos,
Termo n.9 613.063, de 17-10-63
artigos
estes confeccionados em couro Tevebrás Indústria e Comércio Ltda.
_
Rádio e Televisão
Teimo na 613.060, de 17-10-63
Paraná
.
Confecções Sparta
A.
Guanabara

JEVEBRÁS

SPAR -TER
Indkintria Bráaileirat

11=nn•nnn•••n•ye

Termo n.° 613.064, de 17-10-63,
Transportadora Comercial Ltda.
Paraná

Classe 36
Para distinguir: Vestuários roupas feitas
semi-confeccionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e crianças. a
saber: .Agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais anáguas. aventais,
batas. babadores blusas, blusões. boinas, bonés, boleros, cominações, casacões. capotes calças. calça-saias. chine.
103 cintos, cintas, camisas. camisetas,
calções cartolas, coletes. corpinhos ce.
Classe 33
mulas. cuecas. colarinhos, atalhas. chapéus: dOhnans: eaharoes. estoiss: farda.
Titulo
mertos: gorros, galochas gravatas
Termo n.° 613.065, de 17-10-63
guarda-pó: impermeáveis: iaquetas: len.
ços. leques, lançaria, ligas, librés. lin Fundição Metal-Aço Ltda. Indústria a
Comércio
gerias; mantas. meias: palas. paletós
Paraná
pantufas pijamas peignoirs. punhos
peitos e peitilhos para camisas, pelar'.
nes, polainas. oonchas. pullovers: qui
monos, quepis; regalos, robe de aliara
bre. roupas de brim para o trabalho
roupas feitas para crianças. roupões de
banho: salas, sapatos, sandálias. soli
déos, shorts. sungas, slacks. meteres
lea ternos, toucas. tailleurs. turbantes:
uniformes. uniformes para empregadas:

Transportadora
Comercial

FUNDIÇÃO
LETAL ~AÇO

Termo na) 613.061, de 17-10-63
Juju Cosméticos Company, Limited
s Japão

JUJU
•

Classe 48
Ë4,4Para distinguir: Sabonetes sólidos,
Eíaa
quidos, pó creme, blocos e bolas, sabão cai pasta e em barras, sabão cai
bastões para barba .--, cremes para o
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
ou concretas para coloração dos !abicas.
olhos e sobrancelhas, extratos, loções
pomadas fixadoras para bigode, cometicos. brilhantinas líquidas e concretas.
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrIcio em pó
liquido, concretos e em pasta, sabões
Classe 41
dentifrícios, assentias, talco perfumado
Para distinguir: Sorvete de abóbora com aguas para embelesamento da pele
coco
shann.00 líquida, pó ou concreto, tõni
•

Classes: 8 e 33
Titulo

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Çlt$ .4300_

Classe 33
Titulo
Termo n.9 613.066, de 17-10-63
Rodoviário Ramos Ltda.
Minas Gerais

•

Nome comercial

