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ANO XXII — N.' 181
DEPARTAMENTO NACIONAL
" PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Decisão do Meritissimo Juiz de
Direito da 4. 5 Vara da FarP-'4a
Pública.

Rio, 17 de ;.etembro de 1964
Hércules Comércio e Indústria
Móveis de Ferro S.A. — No mandado de Segurança impetrado na
marca Hércules, registro número
292.458, prorrogação.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBSTITUTO
Rio, 17 de setembro de 1984
Diversos:
Têrmo:
N.° 84 391 — José Milltão Camacho Orneias. — Priv i legio de
Invenção. — Arquiv a -se o processo por falta de pagamento Integral da taxa final Use, que
tendo, o que estipula a Lei numero 2.916, de 13 de outubro de
1956.
Hans Gunter Gummirsbach —

Cumpra a Sentença proferido
pelo Meritíssimo Juiz de Direito
pedido reconsideração do desda 4. a vara da Fazenda Pública, No
em relação ao Mandado de Segu- pacho de indeferimento do termo
132.837, modelo Industrial.
rando impetrado (reg, 159.559, Arquive-se o processo por ter p-afls. 31).
sado em Julgado o d4.,pacho
Evidentemente, houve um lap- indeferimento publindo ao 2 de
so administrativo quando se con- dezembro de 1963. não tendo ct,cin
cedeu a prorogação PM nome de entrado o pedido de aecon s iderafundamentado.
Weneeslau Biskup, oimndo deve- ção
N.°
143.647 — Selma de Minei
ria ter concedido em n.'me de da Moleda
— Privilagie dp inWladislau Biskup. — Anote-se venção. — Tendo em visita que a
onde de direito. O titular do pre- requerente cumpriu a exigência
sente registro é Wladislau Biskup, dentro do prazo legal. Torno sem
tendo em vista que '33 pedidos de efeito o arquivamento do procestransferência » ainda não tiveram se por falta de eumpsimento
exigência.
a solução final,
J
CoN.° 146.094 — Car'
Hércules Comércio e Indústria elho. — Privilégio de •nvenção:
Móvois de Ferro S.A. — No ManPeça desarquivam e ato do prodado . de Segurança Impetrado no cesso, querendo, até dia 2 de OUtítulo
estabelecin. e oto Fábrica tubro de 1984, de acini^do com a
de Móveis Hércules registro nú- lei.
N.° 146.950 — Renal>, Vecchio
mero 293 989. prorrogação. —
Cumpra-se c• Sentença proferido Arnaldo Figueiredo. — Modêlo de
polo Meritíssimo Sr Dr. Juiz de utilidade. — Arquive-se c processo. Os requerentes podem pedir
D!reito da 4 a Vara da Fazenda a dosarquivamentn elO processo
Pública, em relação ro Mandado dentro do oram de 180 dias. a
Im p etrado (reg. 159 559. fia. 31). partir da data do arouivamento,
Faf i d e ntemente, houve um lapso como facilito a lei
: .dminiatrativo quando se conceEXPEDIENTE DO DIRETOR
deu a prorrogação em nome de
We•rie r silau quand se deveria ter eúncedicio 'em nom., de
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C1F,RAL SUPST1TUTO
Marca Indetrickt

Windislau
Biskup. — Anate-se
Rio. 17 de setembro ch 1964
nd
. , ie dirieto. O t it ular do preTêrmo:
s3rite registro é Wladislau BIFIcuP,
t..ndo em vista, :me
p.dtdos
38
N. o 389.948 -- YazLi. ela
inn o ferêne l as ainda (Qn tiveram requerente: Instituto de Idiomas
a -;o11:o
a-15rd')
YazigI Ltda. -- flr

Exigência:
Cunha & Consentiria. —
Recorrente do têrmo 22.711. marcar
Triunfo. — Preste esclarecimentos.

com os pareceres contidos rio processo. Indefiro o pedido, de aeôrDiversos:
do com o número 9 do artigo 95
Les
Usines de Melle (Junto e
do CNdigo da P. I. O (tucum( nto
não autoriza, de forma alguma, o Patente priv. Invenção número
uso do patrimônio Yazigi para ar- 63.854). — Em face da pirecer
do Diretor da Divisão Jurídica,
tigos da classe 38.
nada há que deferir quanto ao
Título de Estabelecimento In- vtit6rin de fls. 25.
N O 141.840 — Distribu i dor' de
deferido:
P.ebidas Vero Cruz Ltda. — Aguarde-se.
Têrmo:
N. o 936.911 — Nortie S.A. CréN.° 389 954 — Título: Yàzigi,
classes: 17 — 25 — 32 — 33 — 38 dito Financiam e nto e inveatimen.
— 49 e 50 — Requerente. Insti- toa. _ Arquivo -se o proce:s-, por
tuto de Idiomas Ya.zig,1 Ltda. — falta de cumprimento da ex"gan.
Indefiro o pedido, em face do 1,nN. e 432 897 — Ch-is. Pfiz'r
d-coo n.° 9 do artigo 95 do Código
Co Inc. — Arquive- , e e procuso.
da P. I.
N. o 411 713 — 51m 1 th Vlanna
A requerente não provou o di- Rfuonto
s & Cia. Ltd3 — Argui.
reito ao uso do patrimônio Ya.- ve-se o processo.
zigif.
N. o 398.912 —
S. A crédito Firinefament • Ty•vetimen..
Dessistência de Pr Jcessos:
— Arou l vn-se o processo.
Instituto de Idiomas Yàzigi Li- tos.
N. o 306.943 ..... Cia. Boitant,, de
mitada. — Declara desistencia Préditedo registro Yàzigi, taram núme- quive-se. o P'n • inel ., mr•nl, is. -- Arro 389.950. — Anote-se a desisN. 0 422.622 — The Linen Thead
tência e arquive-se n processo.
Co. Limited. —_ Arquive se o proStill 8 A. Sociedade Técnica ce-so.
de Instalações Indus triais. — Declara a desistência in pedido de EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
registro da marca Traub, tèrmo
429.785. — Anote-se a desistênD,a 17 de .se:einhro de 1964
cia e arquive-se o processo.
Noeificação:
Filtox do Brasil 5 A. Indústria
Uma vez decorrido o prazo de te.
e Comércio. — Decla r a a desistência do pedido de re gistro da curso previsto pelo artigo 14 da Lei
marca Filtoz, têrmo 437.365. — numero 4.048 de 29 de dezembro de
Anote- s e a desistência o arquive- 1961 e mais dez dias — para eventuais
juntada: de recursos, e do mesmo não
se o processo.
se tendo valido nenhum Interessado, fl.
Joseph Bancroft & 5-ms Co. — cam not ficados os requerentes abaixo
Declara a desistência ao psdido
mencionados a comparecer a este Dereeistro da marca M C R térmo partamento a fina, de efetuarem o paga.
416. 0 43. — Anote-se a des i stên- mento da taxa final concernentes a ex.
cia arquive-se o processo.
ped'ção dos respectivos certificados den.
tro do prazo de sesenta
A. Inaústrias Reunidas F. ma do parágrafo único dias — na for.
artigo 134
Matarazzo. — Declara o de. 'istên- do Cód i go da PropriedadedoIndustrial.
eia do térmo 424.340, marca Luxo
Matarazzo. Anote-se a desisénFRIVILÊGIO DE INVENÇÃO
cio e arquivo-se o proc,aso.
DEFERIDOS
Merck & Co. Inc. — peclara j N" 111.582 — Circuito
de ensaio
aesistênt,la do têm() 425.435, Philco Corp.
marca Periactin. — Anote-se a
No 113.766 — Aperfeiçoamento cm
desi otancto e arquive s.
e pro- metoclo para fazrr ora núcleo em forma
PP,Rn
de Y curvado — Coneral Elcétric Co.
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas.
- As reclamações pertinen-
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OIRETOR'EERAL-

A
' LBERTO DE BRITO PEREIRA --

tes à matéria retribuída, nos ca.
•t .
criara ow *ação ou REDAÇÃO
sos de erros ou omissões, -deverão crucrat ,d SERVIÇO DE PUBLICAÇaltill
MURI
O
FERREIRA
ALVES
•
FLORIANO
GUIMARÀES
ser formuladas por escrito,
Seção de Redação, das 9 às 17.30
DIÁRIO OFICIAL
•
horas, no máximo até 72 horas

após a saída dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito.
rasuras e- efnendas.
Exoetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tornar,
em qualquei época, por seis me-

•

SEÇÃO III

•

Sacie de publicidade Oe exPedi lsrde de ChaParemmerita
Nacional da Propriedade incluatrIal de Miniatarte
da Indústria e Centéral0

Impresso nas oficinas ' do Departamento de Imprensa Nacional -

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇOES E PARTICULARES

1

• Capital e Interior:
Capital e interior:
ano.
ses ou um
Cr$ 450,00
Cr$ 600.00 Semestre •
Semestre
Cr$ 1.200,00 Ar".
Cr$ 900,00
- As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
,•I•Exterior:
prévio.
,00
• Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro. o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro-

Setembro de 19fil
As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e, às iniciadas, em qual-

quer época, pelos órgãos competentes.
- À fim de possibilitar' a remessa de valo'res acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencia/mente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do L.kpartamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos 4.4 edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da ,assina!tir,..

- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda .avulsa. acrescivictenciar a respectiva renovação do de Cr$ 0,50, se do. mesmo
dade dc suas assinaturas, na findrrá.
ano, e de Cr$ 1,00. por ano
parte superiora . ,endeaço vão A fim de evitar solução de com antecedência Minitna
decorrido
' impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
•

•
-

•
▪
•

•
▪

e

N° 116.297 -- Processo para a pro-I .N° 123.129 - Pilha primária galvâdução de terfenilas - Monte Catini So- 1; nica - Pertrix Union G. M. B. H.
cieta Generale Per L'Indústria Minerá- -N° 123.161 - Aperfeiçoamentos em
ria e Chimica.
ou relativos a equipamentos de transmisN° 116.527 - Aperfeiçoamentos em são dotados de dispos:tivo de provas
caixas fortes - 'Elio Paoletti Renato - N. V. Philips Gloeilampenfabriken.
Paoletti e Osvaldo Martini..
N° 123.162 - Receptor de rádio Com
N° 119.439 - Procedimento e apare-1 canal de freqiiéncia intermediária dupla
lho esterilizador para a conservação de ! - N. V. Philips Gloeilampenfabriesubstancias líquidas ou semi líquidas des- ken.
tinadas a alimentação - Alejandro
N° 123.395 - Dispositivo para a dotigoza Rojas.
sagem automática do peso de materiais
N° 120.575 - Aranjo para a . fusão a granel com composição variável - da
Zonal sem cadinho de barras verticais mistura - Walter Hashler.
de material semi condutor - Siemens
N° 123.767 - Aparelho de liga para
Schuckertwerke Aktiengesellschaft.
N° 120:892 - Dispositivo protetor a aplicação de eletrodos plapnos a corpara bornes de baterias - Yasaka Ko- pos semi condutores - Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft.
Aima.
• .
N° 125.381 - Disjuntor de fusivel N° 120.919 - Aperfeiçoamentos em
*u relativos a arranjos -para o contrôle Mcgraw Edison Co.
de fornecimento elétrico de corrçnte alN9 129.198 - Aparelho para teste
ternada - Westinghouse Brake 6 Sig- ou prova de acessórios elétricos para eu.nal Co. Ltd.
tomóveis
Mario Balão.
N° 121.557 Repetidores de impeN° 131.873 - Processo para a obten&nela negativa - Western Electrie Co ção
de uma distribuição elétrica racional
Incorp.
- Schweizerische Wagons Und AufzuN° 121.609 - Máquina elétrica gira- gefabrik A. G. Sehilieren ZurIch.
tória - Normacem.
N° 131.893
Broca e porta brocas
N° 121.893 .- Suportes de grades aperfeiçoados
The Timken Roller
para tubos eletrônicos - Rádio Corp Bearing Co.
!Dr América.
N° 133.397 - Chace de Bobinas N. 121.932 - Amplificador eia Lse- Produktionsaktieselskabet Torotor.
quilibrio de auto transformador de audio
N° 134.623 - Massa cieiro quimicafreqüência - The Bendix 'Corp.
mente ativa para electrodos segundo o
N° 121.951 - Aperfeiçoamentos em princípio de faure - Varta Aktienge_
ou relativos a dispositivos perndedores sellscha ft .
dest,nados a fixar eia posições orientaN° 134.819 - Massa ativa para os
das e sujeitas a esforço dois ou mais
fios salientes pelo menos em um lado electro‘l os de acumuladores elétricos e
de um objeto tais como por exemplo os processo para a -fabricação da mesma
' condutores de corrente de um transistor - Varta Aktiengesellschaft. •
.- N.. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N9 134.820 -.Eletrodos para acumuNO. 121.959 - Circuito de contrôle ladores elétricos de . chumbo - Varta
•- Monsanto Chemical Co.
Aktiengesellschaft.
- N9 135.752 - Helicoptero cativo N° 122.206 - Chave extintora de Nikolaus
Laing.
'•
sucos voltaicos - Emil Lange e a. S.
National Industri.
N° 135.908
New° macaéo para
N° 122.377 - Utensílio doméstico - levantamento de veiculos
Cortl InWhirlpool Corr
dústria Mecánica Sociedade Anônima.

N° 137.085 n••• oCnjunto seletor de
postos intermediários - Standard Electifca Sociedade Anónima.
N° 137.589"•-•- Máquina automática
extratora de emendou do clièco babaçu
e similares - Joaquim Alvaro Ernesto
Bandeira.
W 139.270 - Aperfeiçoamentos em
amortecedores e suspensão - Gerar,d
Fritsch,
N9 144.068 - Prensa de estiramento -- L. Schuler A. G.
N9 123.452 - Dispositivo Impressor
para uso em balanças para • registro do
peso marcado - The Howe Scale Co.
MODÊ,L0 DE UTILIDADE
DEFERIDOS
N° 119.110 - Ntivo tipo de chave
de faca blindada - Orlando Moreira dos
Santos.
N° 119.131 -- Uma nova tela ou fita
adesiva reforçada simples ou com dobra
lateral transforraável em éordão - José Urioste Gonçalves.
N° 120.865 - Melhoramentos em
máquinas de serras de fita - Bolsa de
Inventos do Brasil Bibras.
N° 120.971 - Nóvo modélo de ferro elétrico de soldar com alimentador
de solda - Pedro Correa Porto e Daniel Pereira Pestana.
N9 125.578 - Canaleta para curso
de vidros de janelas de autos - Danai
M. Cortes Julieta A. Moreira. •
EXIGÊNCIAS
N° 119.623 - Union Carbide Corp
Satisfaça exigência.
N" 120.988 - General Electric Co
- Satisfaça exigência.
N9 121.536 - Danfoss Ved Ing M.
Clausen - Satisfaça exigência.
No 122.838 - Stillite Products LImited - Satisfaça exigência.
N° 122.886 - General Electric Co.
- Satisfaça exigência.
N9 123.217 - Arobert Leon Rene
Guillemente
Satisfaça exigência.

-

N° 129.032 - The National Casb
Register Co - Satisfaça exigência.
.
N° 129.051 - General Electric Co Satisfaça exigência.
N° 138.181 - Anielio ,Mariano Satisfaça exigência. .
RETIFICAÇÃO. DE EXIGÊNCIA
• N° 118.811 - Scovill Maaufactu.

ring Co - Fica sem efeito a exigência publicada no di a14-9-64, devendo
o processo seguir ao Diretor Geral Substituto tendo em vista o pedido de reconsideração de despacho.
Expediente da Divisão de Patentei

Rio 17 de setembro de 1964
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de recur.
so previsto pelo artigo 14 da Lei número ,4.048 de 29 de dezembro de 1961
e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, ficara
notificados os requerentes abaixo mencionados a" comparecer i êste Departamento a fim; de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos sertif'cados dentro
do prazo de sessenta dias - na forma
do parágrafo único do artigo 134 do
Código' da Proporiedade Industrial.
Privilégilo de Invenção Deferidos
N° 112.921 - Colindro do freio Requerente: American Steel Foundries.
N° 112.944 - Válvula d eborracha
- Requerente: The Goodyear Tire &
Rubber Company.
N° 112.961 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a veículos para viajar por
éima da terra ou da água - Requerente: Hovercraft Development Limited. .
N9 113.110 -- Aperfeiçoamentos eni•
ou relativos a ajustadores de União para
trens de transmissão de movimento Requerente:• EARL - Avery Thompson
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Nu 113.144 - Instalação de direçâo
de dupla fonte para um veiculo - Requerente: Clerk Equipment Company.
N" 113.191 - Aperfeiçoamentos em
ou relatwos a equipamento para manejo de materiais - Requerente: National
Malleable 'And Steel Castings Company
N° 113.201 - Cilindro principal de
preso para Mstalações de freio hidráulico - Requerente: Kugelfischer Georg
&bafar & Co. •
N" 113.312 - Aperfeiçoamentos em
ou a:letivos a pneumáticos - Requerente: Danlep Rubber Company Lanited.
N' 113.355 - Dispositivo para encrespar fios texteis mediante torcedura
alisa - Requerente: Heberlein 6 Co.
A. G.
N" 114.044 - Válvula de Gás Requerente: Ilarper Wyman Company.
Nu 114.3U0 - Aperfeiçoamentos cru
capotas para veículos automotores Requerente: Bela Joh nEdward Zettl.
N" 114.358 - Aperfeiçoamentos relativo% a carburadores para motores de
combustão interna, comportando um disposit:vo auxdiar de partida e de marcha
a frio - Requerente: Indústria e Coa
mércio de Peças para Automóveis Brosol Limitada.
N 5 114.375 Recuperador dos gases
de combustão de motores de explosão
- Requerente: Ladislao Bogdany.
IV 115.653 -- Casquilho retentor
provia:110 das ; Julho, utilizável na fabricação e nu iutenção dos rolamentos
de agulhas - Alfred Ritter e Socleté
Anonyme d s Roulements A AiguIlles.
Ni' 115.674 - Mancai do eixo de
man.vela para máquinas de combustão
interna a dois tempos - Requerente:
Auto Union G • M. B. H.
N5 118.333 - Capa de mancai Requerente: Naaonal Lead Company.
No 118.376 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a macacos hidráulicos Requerente: A. Camargo Companhia.
N" 120.687 - Mecanismo de acionamento para fusos de máquinas de fiar
e torcer - Requerente: SKF Kugellagerfabaken Gesellschaft Mit Beschrankter Ilaftung.
N 5 123.323 --e Maqueta para a coloca e retirada de pneus das respectivas rodas - Requerente: Servauto
Ir lustrais Limitada.
N' 121.8'9 - Aperfeiçoamentos em
carburadores para motores de explosão
e semelhantes - Requerente: Irmo
N" 123.045 - Dispositivo para fixação de objetas em paredes - Requerem. Te( nart -- Importação e Comércio / matada.
N- 123. ;68 - Aperfeiçoamento .: em
aspiradores comerciais - Requerente:
Geradores, Enema N'TecanR-a Atenda
So:iednde A a ônima Gema.
N , +23.653 - Inata para tubos condutores- de lietedes, em p‘ n. t miar tubos
paroir-;g, ç O quer cite: G.uneppe
Vela. ani .
Pri! , ilép!,

(10

Invenção Indeferido
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to publicado em 25 de agõsto de 1964,
Hortênclo José vieira (oposição ao
e retificado em 4 de setembro de 1964, têm() 120.69e rao(lêlo de utilidade).
Fábrica Enceradeiras Lustrene S.A
uma vez que a taxa foi paga no tempo
(oposição ao tèrm o 122.509 - pridevido.
vilégio de invenção).
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
Indústrias Mecânicas Uermann
SEÇÕES REPUBLICADOS
Ltda. (oposição ao têrmo 130.506 raocielo Industrial).
•
Dia 17 de setembro de 1964
RETIFICAÇÃO DS PONTOS
CARACTER/STICOS
Notificação:
Uma vez decorrido O Prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei na 4.048 de 29-12-61 e mais Dez
Dias - para 'eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
va lidG nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionadas a comparecer a èste
Departamento a fim de efetuarem
a pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de Sessenta Dias - na forma do nareereafo
único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DETERMOS
N. 112.730 - Válvula aplicável em
dispositivo auxiliar da frenagem dos
freios hidráulicos burronho mestre
duplo dos veículos automotores Manoel da Silva Carvalheiro.
N. 114.066 - Aperfeiçoamentos em
urnas para acondicionamento e
transportes de cupons e outros Procepa Cia. Paulista de Promoç5es
e Vendas.
N. 114.123 - Aperfeiçoamentos
em embalagens para macarrão e outros - Angelo Ma gagrnotti e Marussi
Candiano.
N. 116.055 J Material de Chapa
Laminada e embalagem produzida
com o mesmo - Hermorion Limited.
N. 116.244 - NU° Pren d odor
para -notas - Orlando Marina.
N. 118.355 - Nova Sanaa para
marcação de compasso em conjuntos muelCais - Irmãos Vitale Indústria e Comércio Ltda
N. 118.633 - Nôvo tipo de índice
para listas telefônicas, catálocos. livros e similares com ficMrio e real
pectiva capa - Nilson Clemente.
N. 118.664 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a máquinas de fazer
cigarros em basto contínuo -- Motins Machine Co. Limite&
N. 118.708 - Máquina para adaptar chaves fendidas para abrir latas
as orelhas para abrir latas de conservas - Swift Australina Co. Pty
N. 128.705 - Jan Joks - Um
fuzfvel de segurança.
MODELO DE UTILIDADE
DEFERIDO
N. 169.333 - Nós/o e original
apanhador de mercadoria - Je c'nto Pereira da Silva & CI9
N. 112.286 Nôeo modelo de u trort,. nem dispositivos titilando, em
nroleeaes fotoeráfi-as - Wolfgang
A. Senaberee
MODELO INDUSTRIAL
DEFERI-Do

N. 1.5.982 - Nôvo modêlo de
N" 116.737 - Estrutura triangulada viga
Aage Vest.
tridimensional soldada compo , t nele barras perfiladas -- Requerente: Enst TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
CVIKL - In /..ferido.
DE NOME DE TITULAR DE
PROCESSOS
Exigências
Projetores Cibie do Brasil S.A.
1\15 121.115 - Angel no José Lauren- ( transferência para o seu nome da
patente
modèlo industrial n9 3.734) .
- Preste esclarecimentos
- Anote-se a transferência
Diversos
OPOSIÇÕES
Nu 113.564 - N. V. Philips' GloelIndústria de Parafusos Mapri S.A.
lampenfabrieken - Privilégio de inven- (oposição ao têrmo 108.893 - priA43
Torno sem efeito o arquivamen- vilégio de invenção,

O termo 121.685 - privilégio de
invenção para "Processo para a preparação de um derivado de cefalosporm C" de National Resraeoli Development Corp - pontos publicados em 16-9-64.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCAS
Dia 17 de setembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n9 4.048 de 29-12-61 e mais Dez
Dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
rnencioncdos a comnarecer a êste
Departamento a fina de efetuarem
a paaamento da taxe final concernente à exnedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de Sess enta Dias - na ferma do paraernfo
único do ateie° 1?4 do C,d:3
Pronri r e. r!d ,. Industrial.
N. 462.894 - Sarakura - Fabrica
de rraeana Jeruaa l em Ltda. - cl 37.
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Dam° - Número 294.959
Damo - Número 294.960
Dama - Número 294.961
Darno - Número 294.962
Damo - Número 294.963
Dama - Número 294.964
Demo - Número 294.965
Dama - Número 294.1966
Dama - Número 294.967
Demo - Número 294.965
Damo - Número 294.969
Dama - Número 294.970
Dazno - Número 295.209 - As alterações de nome da titutlar - Anotemse as alterações de nome.
Erigjncias
Araos Solda Elétrica Autagena Sociedade Anônima - Na ave±ação de
contratos das marcas de ns. 163.677 e
172.173 - Apresente os clichês.
Indústria de Fumos e Cigarros Wilder Finamore - Na transferência do reTetro número 170.919 - Pres:e esclarecimentos.
Laboratóreas Moura Brasil U.lando
Rangel Sociedade Anônima - Na averbação de contrato das marcas de números 191.254 - 191.255 - 191.256 191.257 - 194.158 - 194.159 196.020 - 2a9.754 - 289.755 297.408 - Apresente os clichés.
Loureiro Costa Sociedade Anônima
Comércio e Indestria - Na transf, rèneia do registro número 252.124 Cumpra a ex•gencia.

DIVERSOS
N. 466.923 - Mário Bittencourt
Sampaio. - Horno cera efeito o despacho de fls . que arquivou o processo, pro.neguindo-se em seu andamento.

NOTIC1 Rio
OPOSISOIT.S

Nesh do Braail Botnbne Ltda
Expediente da Seção de Transferência (oposição ao terma 634 .322, marca: Playtor, el. 6).
e Licença
Brasipel Companhia Bt
ransferência e Alteração de Nome de de Papel Indú:Aria e Comércio
toposiçáo ao tênno 633.879, marTitular de Processos
ac piracei, el. 38) .
Rio, 17 de setembro de 1964
Laboratório lk.tall Oliveira S.A.
Empresa .Geran de Bebidas Sociedaie (onoaieão ao termo aa1.010, marAnônima - Pede para ser anotaria nas ca Genoderm, el. 31.
marcas Gerin - Número 167.436.
David Balclassarini Schmidt
Renig - Número 167.435 - As al- (oposiçáo ao termo 637 920, marterações do nome da titular - Anotem- c: Careta. el. 32).
se as alterações de nome.
A Sociedade de MJájCI.: do ReIndústria de Fumos e Cigarros W 1 der Finanaore - Na transferência da cife Ltda. (op,Efíção :i.o térmo
marca Quilombo - Número 170.632 - mero 633.202, marca: Ouro em Pó,
el. 41) .
Anote-se a transferência.
Sanea do Brasil S.A IndusFábrica de Agulhas Reine Sociedade
Anônima - Pede para ser anotada na trial de Motores Catr i nhõ cAumarca Rainha - Número 175.493 - tomóvei: (oposição ao tênno núA alteração do nome da temer -- Ano- mero 633.620. titulo: SlinCo, Cl.
te-se a alteração de nome.
n.o 33) .
Helbra Sociedade Anôtema Indústria
A exima Equipan( e ntos e Máqui.
Farmac'eut.ca -- Pede para ser anotada nas Agrícolas S.A . 1 nJ( . sição ao
nas marcas:
termo 036.751; mana: Agrisa
3ungartz, cl, 50) .
Phagastrose - Número 212.130
Narcoverina - Número 285.l'ata4
/‘ grima Equipamentos e Máqui.
As alterações do nome da titutlar - nas Agrícolas S.A. (oposição ao
Anotem-se as alterações de nome.
têrmo .63".7. .750,
Agrisa
Damo Sociedade Anónima Indústria e Bungartz, i. '7) .
Comércio Exportação e Importação Agrima Equipamentos e MáquiPede para ser anotada nas marcas:
nas Agrícolas S.AA. ()posiçã(, ao
Dama - Número 294.948
têrmo 636.749, marca. Agrima,
Dama - Número 294.949
el. 6).
Dama - Número 294.950
Simca do Brasil S A Inaustnal
Dama - Número 294.951
ch Motores Caminhõos e AutomóDemo - Número 294.952
veis e Caminhões (oposição no
Dama - Número 294.953
ténno 636.965; 'marca. Cinca, cl,
Dama - Número 294.95a'
16).
Damo - Número 294.955
Companhia Bra:ileira de PetróDamo - Número 294.95(
Damo - Número 294.951
leo Petrenosso (oposição ava tern.
Demo - Número 294.95!
636.165 - Nome coma aíai
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Seeembro ,de 1954
"LetC..2.3 11W~la..,

Companhia Braallelia de PetróIndt.1.7tr1a Metalúrgica Forj:iço
leo Petronosso -(oposição ao termo S.A. (oposiçãu ao tênno 635.79'J
636.1133, marca: Duramax, •claser - Nome comercial).
mo 8).
A. J. Rennes El. A: Indústrias
do
Vestuário (oposição ao' tèrmo
Simea do Brasil S.A. Industrial
de Motores Caminhões a Automoe n.o 635.909, marca: DNB
veis e C"minhées iproaçãe • o el. 36).
Montreal Montagem e Repretê .:mo 636.987, marca: Cinca, cl.,sontoção Industrial S.A. (oposi50) .
ção ao têrmo 638.994_ marca:
Senca do Brasil indur.tria. de ontee cl. 38).
Motores Caminhões e AutomóA. B. C. Rádio e Televisão S.A.
veis (oposição ao terno 636.566, (opwição -ao têrmo 653.152 marca: Cinca, de 25) .
Nome comercial).
,
.•
Senador Hot el Ltda. (oposição
•
União
Fabril
Exportadora
S.A.
ao têrmc 634.111, marca: Sona
'(U.F.E ) (oposição ao ÉPero nedor, cl. 41).
Itel Indústria Transformadores o mero 640.940, marca: Estrela c i .
Elétricos S A. (oposiçãe ao têr- n.o 46)
_. •
mo 635.328, marca: Etel ci. 16) .
Produtos Contact S.A. (oposiAlcântara Machado Publicidade ção ao tênno 638.190, marca: Ore
Ltda. (oposição ao têemo 640 306, tho-Compact. el. 10) .
marca:, Bom Senso) .
Produtos Contact E A. (oposiao tèrmo 623_189 marca:
Ferragens São Pedro Ltda. ção
Compact.
cl . 40).
(oposição ao têrmo 839 484 a.nufactere
Des Montras Rolex
Nome Comercial),
Blanne (opieação ao têrmo
• Zanella Pinturas Ltda. (apitei- S.A.
ção ao • tênue 631 113 marca: 632 572. mareai Rotex, cl e1).
Ibraco S.A. Cometei° Indústria
Anbella, el. 16).
Emprêse Transportadora An- Importação (oposição ao • têrmo
marca: Caravelle. cl . 8).
drade Ltda. (oposição ao têrmo 639.720.
São
Paulo
Alpargatas S. A.
'número 638.159, mar-a: Andra- (oposição ao teérmo
635,054 mar-.
. das, cl. 33).
ca Gatinho, cl. 48).
Distribuidora Americin) de AuA. J. Renner S.A. • indir tria de
tomóveis S.A. (oposição ao lêr- Vestuário
(oposição ao têrmo númo 628.766, marca: Divisa, e!aac mero 635.906, marca: Polar-Coleti. 0 50).
gial, ci. 36).
Companhia de Hotels Comodoro
Araújo Lago & Cia. Ltda. (opo(Oposição ao Ulmo 633.705, titu- sição
ao termo 6e8.409. marca:
lo: Comodoro, cl. 33).
La Mafia (Galante). cl. 36).
Victor S.A. Construções e Mon& Más Ltda. (oposição
tagens Industriais (oposição ao aoMateo
têrmo
635.839, marca: El Qattêrmo 635.082, marca: Vetor, el. terce cl. 42).
no 16).
Chama Indústria e Comerei.
Imobiliária Brasil 3 A. (oPose S.A. (oposição ao tèrmo 637.396,
çã.o ao termo 630.479, titulo: Imo- marca: Rim. cl. 48).
Chama - Indústria e Comércio
biliária Brasil, cl. 33).
Red Artefatos de Boracha Ltda. S.A. (oposição ao tèrmo 637.395,
(oposição ao têrmo 627.790, mar- marca: Kit, cl. 28) ..
ca: Red, el. 8).
Chama Indústria e Comércio
Etica Emprêsa Técnica de Pro- S.A. (oposição ao têrmo 637.394
paganda Ltda. (oposição ao ter- marca, Kit. cl. 48)
•
mo 631.800, marca: Etica, classe
Detroite Auto Peças S A. (opa.
50). .Ição ao têrmo 633 792, marca:
Construtora Beter Ltda (oposi- Detroit Brasileira, cl. 21).
ção ao têrmo 638.073, marca: Bet- • Ferreira lk Russo Ltda (oposi, ter Pictures, el. 28).
çào no termo 635.771, marca: TiConstrutora Beter Ltle. (opo- quinho, el. 313).
sição ao têrmo 638.072, marca:
Aktiebolaget Elect,rolux (opoEetter Pictures, el. 8).
Wuza S.A. Indústria e Comér- sição rtoe têrmo 638 140 marca:
.
cio de Plásticos (oposição ao ter- Viscaux, el. 8).
Fairbanks Morse & CO, (oposimo 637.234 marca: Nilza •clz,sse
ção ao têrmo 633.844, marca: Su11.° 36) .
Vector Comércio e Indústria perdiesel, cl. 21).
A Companhia Antarctice PaulisS.A. (oposição ao têm() 635.082
ta Indústria Brasileira de Bebidas
marca: Vetor, el. 16).
e Conexos (oposição ao termo
Emplas Indústria de Plásticos 633.955, marca Vita-Cap, cl. 41).
Ltda. (oposição ao tênue número
A Companhia Antarctica Paulls
638.441, marca: Embras cl. 16). ta Indústria Braelleira de Beb!clas
Milton Silva Lima (oposição ao e Conexos (oposição ao têrmo
termo 637.335, titulo: Merito Pu- 634.239, marca: Emblomática, cl.
blicidade, cl. 33).
n.c 42).
Companhia Cervejaria trahma
A Companhia Antaretica Paulis(oposição ao termo 643.1e7, marta Indústria Brasileira de Bebldas
• ca Atlântico, ci. 50).
France Rei Sociedade Manufa- e Conexos (oposição ao têrmo
tureira e Distribuidora de Produ- 634.702, marca: Caçula, cl. 40).
tos de Beleza Ltda. (oposi ção ao • A Companhia Antarctica Paulis• termo 641.405, marca Prodebel, ta Indústria Brasileira de Bebidas
e Conexos (oposição ao Urra°
el. 48).
Grandes Marcas Inoternacionals 635.543, marca: Caju!, el. 43).
Revista Visito Ltda. (oposigto
S.A. Indústria e Comércio de BeComer
bidas (oposição ao termo número ao têrmo 635.614 - Nome
.
_
•
$534.910, merca K-Chofra, cl. 4e). dal).

Ruth Mutti de Almeida (oposi.
ção ao têrmo 632.399, marca:
Vida Moderna. cl . 32).
A Emprêsa Cráfica o Cruzeiro
S.A. (oposição ao têrmo 633.703,
marca: Aventuras, el. 32e.
-Cotonificio da Torre S.A. (oposição ao termo 635 470, marca:
Torres, cl. 6).
Cotonificio da Torre S.A. (oposição ao têrmo 635.471. marca:
Torres, cl. 7).
Cotonificio da Torre S.A. (opaeleão ao têrmo 635.472, marca:
Torres, ci. 8).
Cotonificio da Torre ,9 A. (epa.
sição ao têrmo 635 473 marca:
Torres, cl. 32).
Cotonificio da Torre S.A. (oposição ao termo • 635.174, titulo:
Torres Indústria e Comércio. els
6
7 - 8 - 32 - 50). • • Abir elagid (cipo:ação ao terra°
637.275, mraca: Rib, cl. 6) E. I. Du Pont de Nemours And
Company (oposição ao termo número 638.579, marca: Coefam, cl.
n O 35) .
Chama Indústria e Comércio
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

TERMO No 123.043
• Em 26 de setembro de 1960
Pontos característicos de "Nevo
aparelho de estiragera". - Privilégio
de Invenção.
Société Rhodiaceta - França.
evo aparelho de estiragern que
permite a estifagem dos fios sintéticos nos vapores ulteriormente -à sua
conformação, caracterizado pelo
de compreender: uni fervedor, uma
cámara de vaporização contendo vapores na qual o fio é conduzido e submetido a uma estiragetn, um condensador situado acima da câmara de
vaporização e permitindo o retôrno
ur_. dispositivo de introdução do fio a
ao fervedor dos vaporas condensados.
uma velocidade linear V, e um dispo
sitivo de ss ida do fio a unia velocidade linear
.endo as velocidades v,
e V. escolhidas res p"ctivamente de tal
modo que V, =x V,.
A prioridade do pedido depositado
na Repartição de patentes da Franca
sob o n0 909.192, de -3 de novembro de
1959
•

"Mal0 No 123.551'

to conduto de combustível ao ditó
d,,stribuidor de entrada de ar e com- preendendo uma caixa que 'tem uma,
câmara de ar anular e ama entrada
de ar, uma estrutura de núcleo 'presa
à dita caixa e atravessando a dita
câmara de ar, e dita estrutura de
núcleo tendo uni núcleo, uma peça
de jato de combustível presa no dito
ncleo e tendo uma ponta de diâmetro reduzido disposta no dito núcleo
e proporcionando uma passagem de
ar anulai. comunicando-se com o dito
núcleo, a dita peça de jato provida
com um conduto de combustível axial
-terminando em uma abertura de descarga que se abre no dito núcleo, o
dito núcleo compreendendo uma salda que se cceaunica abertamente com
o dito distribuidor de ar, o dito núcleo tendo passagens de ar laterais
ligando a dita câmara de ar anular
com uma extremidade da dita passagem de ex anular, a dita peça de
jato de combustível con.struida e disposta para cooperar com a dita passagem de ar para extrair ar como sifão da dita câmara de ar para a dita
descarga quando a pressão do distribuidor fôr . menor- que a pressão
atmosférica, e dispositivo de válvula
de retenção preso à dita caixa e dis- •
posto na dita entrada de ar e operável para truncar a dita entrada de
ar quando a pressão do distribuidor
exceder a p ressão atmosférica para
dessa forma impedir o combustível e
o ar de serem descarregado para fora
da dita entrada de ar.
Seguem-se os pontos de as. 2 a 3.
TERMO No 123.631
Em 20 de outubro de 196o
Requerente: P. L. Sinldth az Co.
Dinamarca.
A/S, estabelecida eta Copenhague. Pontos caracreristtcos de: "Aperfeiçoamentos relativos a aparelho britador". - Privilégio de Invenção,
19 - Aparelho para britagem ou
desintegração de materiais como minerais, escórias de minérios e clinquer
de cimento, caracterizada pelo tato
de compreender dois sem-fins com
hélices ou roscas mútuamete entrosadas de sentidos contrários, monta-.
dos numa caixa em torno de eixos
paralelos, horisontals ou inclinados.
a fim de receberem o material em
suas superfícies superiores e permitir
ao material adequadamente britado
passar para baixo entre èles, for(amdo ou impelindo axialmente o material restante, bem como uma chapa
britadora„ cooperando com os semfins, para dupla finalidade de desintegrar o material que lhe é aduzido
pelos 'em-fins, e de forçar ou imo
pelir o mesmo entre os sem-fins.
Um total de 6 pontos. A • priorida-

çao de Patentes da Inglaterra. em
de do pedido, depositado na RepartiContinental Motors corporation - da novembro de 1959, sob n9 37,.288.59
na 18 de outubro de 1960

Estados Unidos da América.
Ttulo: Ura sistema de injeção de
combustível, - Privilégio 'de Invenção.

10 - Uni sistema de injecão de com
tão int-em/ sup eralimentado tendo
uma entrada de ar do cilindro e um
si.. terns. de iniusão df. ar carac1er7ado por cemore,fider uma estrutur ede ris tribuWo de PrItrP dal de a .- e
uni stmeraliment• dor de ar de a-i
ssão nnerével pare Aom ontar reis_-mi
tivarnente a pre-são -do did.ribu'rlor
acima da pressão atmo , férics a via
cidades predeterminadas do motor
uni conduto de combustível conduziado combustível sob pressão para o dito distribuidor de entrada de ar estreitainente adjacente à d;1. entrad"
de ar do cilindro, uni con,unto de
bico de Injeção unitário ligando o dlhustfvel 'Dam uni motor de combus-

' *remiro NO 123.875
Etn 31 de outubro de 1960
kattsburgh Plata Glass- Company Estados Unidos da América.
Título: prooesos e aparelho- pari,
d'.vidir vi dro privilégio de triver,
ção.
19 -• Uai toxicas:6 para orvidir unia
n%-tca 'de vidro tendo defeitos preju
dici s , cara excluir os citados defeitos, na ti:vi r ão do vidro. wiracterizado oor ia pecionar o vidro, preparar
rnaps F:ecurldário dos lugares dos
defei tos e otlizrr o citado raspa como gula pata fazer a divisão.
Seguem-se os poraos de as. 2 a Ia,
na Repartição de Patentes dos Esta.
A orioridade do pedido depositado
'dos Fluidos da América. em 2 de ao.
vembro de 1959, sob no- 850.460.
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TERMO No 124.168

TERMO IP 123.697

t

4L
primento equivalente do dito sistema de coluna elasticam ente vibrató
ria, enquanto C é a velocidade de
transmissão da vibração elástica no
aludido sistema.
UM total de 18 P ontes -

tico ou outromaterial qualquer cone
eeniente., dobrável em tris partes ver.
ticais, a primeira das quais apra enEm 24 de novembro 41e 196q
tendo fixo índice telerónico formada
Requerente; General Elctric Com- por pium/idade d. e folhas escalonseas,
pany — Estados Unidos da América. enquanto que a segunda parte se
Titulo: Aperfeiçoamento em méto- apresenta cern bolsa interna. na qual
do de fabricação de diamantes. — pode se encaixar placa posterior :olidaria a bloco de Palhas, cada uma
Privilégio de Invenção.
1° — Um método de produção de delas dotada de calendário men.'al sugrandes cristais de diamante pela su- perior e restante do espaço dividido
um catalizador a uma alta pressão e breies relativos a cada 010 da semi..
jeição de carbono não-diamante e em retangulos para anotações de lera.
fato de que a pressão e a temperatu- na em curso; por fim, à tercia:ra paralta temperatura, caracterizado pelo te do estojo, ainda pela face interna,
ra são selecionarias para ficares, para é disposta bolsa, na qual ericanxa-se
cada catali sador dado, em um ponto placa posterior rígida de bloco de fôestreitamente adjacente à linha de lhas em branco destacavcis, preferiequilíbrio da grafite para diamante velmente recortadas em duas ou mais
e acima da região cúbica, mantendo- partes.
se a temperatura constante durante
um período estenso de tempo em dito
TERVID No 124.939
ponto. e depois reduzindo a temperatura e a pressão e receperando o diamante assim formado.
Em 13 de dezembro de 1960
Total de 5 pontos.
TERMO No 124.447 ,

Em 24 de outubro de 1980
Eia 14 de novembro de 1900
Depositante: Albert George Bodine,
Plttsburgh Flete Glaas Company —
Estado Unidos da América..
JR., norte-americano.
Pontos característicos de: Processo Titulo: Fabricação de vidro. — Pri-

e aparelho para bater estacas". —
Privilégio de Invenção.
lo — Processo de impelir um membro, em firme contado com o solo
que o envolve, por vibração de uma
coluna elástica, caracterizado o processo por compreender; acoplar acilsticamente o meio de salda vibratória
de um g:rador de ondas acesticas ao
membro em questão, sendo a impedân_
eia de saída classe gerador da meima ordem da do membro em questão; estabelecer uma fôrça de impulsão, impelindo o dito membro na direção desejada; e operar o referido
g.sador sob uma freqüência para estabelecer uma vibração ressonante
elástica no sistema eis coluna
emente vibratória, constituído pelo
aludido gerador conjuntamente com o
referido membro e com uni equipamento ,elásticamente vibratório. aplicado ao mesmo, sendo a dita freqüênMa não inferior a c, sendo L, o com-

Setembro de 1t:C4

vilégio de Invenção.
1° — Um procesos de polir uma lâmina de vidro que consiste em aplicar
uma fôrça de polimento à uma superfície principal da lâmina de vidro
e aplicar uma fôrça de equilíbrio à
outra superfície principal aproximadamente oposta à área de apliração
da fôrça de folimento, caracterizado
por variar a fôrça de equilíbrio através de sua área de aplicação de modo a ajustar relativamente a pressão
de polimento através da área de polimento.
Seguem-se os pontos de as. 2 a 10.
A prioridade do pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 25 de novembro de 1959, sob on° 855.329.

TERMO N 9 124.312
Em 19 de novembro de 1960
• Requerente: J. R. Geigy S. A. —
Suiça.

TERMO No 124.457
Em 25 de novembro de 1960

Titulo: Processo de produzir prepaGeorge Goodman Limited — Inglarados alvejantes líquidos concentrados terra.
e substâncias ativas apropriadas para
Titulo: Dis positivo nôvo ou aperfeios mesmos. — privilégio de Invenção. çoado para fixar parafuso. — Privi— Processo de produzir prepa- légio de Invenção.
rada,: alvejantes líquidos, estáveis.
1 9 — Um dispositivo d fixação de
concentrados e as substâncias apro_

peadas para o.'; mesmos, caracterizado parafuso do tipo especificado, caracpelo fato que mais, solúveis num meio terizado por carnreender: uma luva
Contendo água. de 1 mel de 'ácido que possui na maior parte do seu com4,4' — diamino-estilbeno-2,2' dissuf- possuí em uma extremidade um flaEm 7 de novembro de 19,60
fanico e 2 mel de ácidos 4-amime-te_ ge disparando radialmente para fora;
The National Cas.h Register Com- nil-sulfonicos cujo resto felina) pode sendo a superfície externa da parte
. pany — Estados Unidos da América. -ofrer substituição ulterior não iono- da /uva que fica ime diatamente adjaTitulo:: Cápsulas minirculas con- genica, são rsagidas com 2 mel de cente a ês te flange construída com
tendo líquido, revestidas de etil-celu- halo,anato clanurico em etapas de' uma seção transversal não circular,
seqMncia e pelo fato que, podsndo assim a mesma ser montada
lose e procesos de produzi-les. —
no produto de condenação eventual- de modo não rotativo em um memvilégio de Invenção.
i s olado e novamente disparsa- bro tendo um orifício de formato
— Urna cápsula minfueula tende mente
Em água, os haleg,ereos restantes emal de modo a cooperar de modo não
um líquido hidro-imiscivel dentro de do
são reagidos, sob adição simultânea rotativo cem a referida parte; e coouma parede de material polímero In- ou
subseqiiante de solventes orgânicos eerando o lado inferior do flange da
ger a citada parede reve st ida cem facilmente
solúveis cm água, com al- envolve dito orifício; e possuindo aladrofilo ealeificado, caracterizada por canol-aminos
de baixo tines com a superfície do mesmo que
uma película de barre'ra de etil - ce- pêso molecularsecundarias.
que, na substituição da a luva uma ou mais saliências na
lulose, que evita o escap , miento de li- simétrica do ntrogênio
nos supsti- Parte ou adjacente à referida parte
quido através da pared2 de materiel tilintes de nitrogi‘nio, contêm para
de seção transversal não circular e
pol ímero hidrófilo.
hidroxilicos pslo menos 2n .- espaçadas do referido flange; sendo
Seguem-se os pcntos de tis 2 a G. 1 átsanos
de carbona. filtrando-se. dito.s saliências projetadas para cooeventualmente, de precipitadas sólidos perarem com o dito membro quando
a solucão concentrada de substancia a luva se ache montada em posicão,
TERMO IV 124.026
a fim de impedir a sua saída.
ativa.
Total de 13 pontos.
Seguem-se os pontos de ns. 2 a 7.
Em 7 de novembro de 196(1
p:Itente
A
prioridade
do
pedido
de
Requerente: Arburg Feir.gerábefana Repartição de PatenTERMO N , 124.791
brik Ohg. Hehl Sõhne, firma indus- se-assaltado
tes da Sulca. em 99 denovembro da
trial e comercial alemã, estabelecido, I f.'3 n , sob o n 9 80.847.
em Lossburg Württ. — Alemanha.
Em 7 de dezembro de 1960
=MO No 124.025

Ponto:: característicos de: "Dispositivo de dosagem para máquina de
fundição a jato, provida com êmbo:o
e trabalhando com materiais
co térneo-plásticos".
priviirçg.0
Invenção.
19 — Dispositivo de dosagem para
máquina de fundição a jato, provida
com êmbolo e trabalhandno com ma.
terlais sintètices termopleiaticas. e que
possui um canal fornecedor horinwtal, disposto por baixo do fui] d o enchimento e uh pune um êmbolo de
dosagem. ajustável e elást!camete ligado com o êmbolo de fundicão, transporta a matéria prima de material
artificial p ara um canal adutor oblíquo que conduz para o cilindro de
fundição, caracterizado pelo fato de
que o ab e rtura de s'afda do canal adu-

tor node Cr
s aberta e fechada perita
dicamente por melo de um registro
corred iço, acionado pelo êmbolo de
fundição, e, ainda, pelo fato de que
o avanço e o recúo do êmbolo de fundição são convertidos, com o auxilio
de alavancas idênticas e coaxiais, em
Um movimento de vai-vem do êmbolo
de dosagem.
Um liai de 7 pontos.

TillaMO N9 124:393
Fm 23 de novembro de 1e-60
Requerente: E t ablissements Bauchet
&. Rueil-"Silalmalson — (Seineet-Oise) — França.
Pontos caracterí s ticos: "Produto
revelável pelo calor". —
diazotipo
Privilé g io de invenção.
lo — Produto diazotipo revelável
pelo calor, compreendendo um composto de diamônio e um agente de
copulação. caracterizado pelo fato de
derivado de ácido, tendo urna consconter, a titulo de estabilizador, um

a 10-3. em quantidade preciaamente
tar.te de dissociação, pelo menos, igual
suficiente para levar o pH do produto diazotipo a um valor compreendi..
do entre 1 e 3 e. a título de agente
de revelação, um produto inerte abaixo de 10090, mas suscetível de reagir
com 0. derivado de ácido acima desta
temperatura para o neutralizar, sendo a quantidade dêste agente de revelação tal que, por aquecimento, o
pH do produto diazotipo atinja um
valor superior a 5.
Um total de 17 pontos.

Requerente; Artefatos de Couro Rower Lbda. — Estado da Guanabara.
Titulo: Um nôvc modelo de fivela
para cinto. — Modelo de Utilidade.
1 9 — "Um nôvo modêlo de fivela
para cinto", caracterizado pelo fato
de que compreende duas partes destacáveis que engatam e são fixadas
entre st, exclusivamente por meio da

atracão magrhtica, exercida por um
imã permanente fixado adequadamen-

te no lado interno da capa da fivela
que atrai a face lisa da segunda parte da fivela ou cursor.
Total de 3 pontos.
Patente de 1VIodélo de Utilidade.
Requerente; Arthur Lichtenr.
Titulo: "Estojo portador d calndário, índio telefônico ou endereços e
blocos para anotações".
19 — "Estojo portador de aalendário, índice telefônico ou endereços e
blocos para anotações", caracterizado
pelo fato de ser o estojo formado por
placa única de cartolina, couro, piás-

Relatório descritivo da invenção de
"prece ao de lamelar urna blindagem
de vidro à porcão exibidora de válvulas de raios catód l cos e berço de mon.,
tagem para execução do processo" pas
ra que pretende Privilégio de Invenção, Sylyania Electric Products Ine.
Indu.striai, incorporada em Delawere,
U. S. A.
1° — Processo para encher o volu.
me entre a superfície exterta convexa da face dianteira' de uma válvula
de raios catódicos e 0, superfície interna côncava de uma blindagem de
segurança com um fluído adequado
para endurecer em um meio aglutinante substancialmente sólido e per.
IneAvel à luz, caracterizado peles fas
se; compreendendo: suportai uma
blindagem de segurança com a suai
superfície interna côncava voltada pa-

ra cima e simetricamente em volta
tro da blindagem; suportar urna váln
de um eixo vertical através co een..
vula de raios catódicos por cima da
longitudinal da válvula de raios cablindagem de segurança com c eixo
tódicas disposto em relação distanc:ada paralela com o eixo vertical de

sime tria da blindagem segurança, e
com a supeffície da placa dianteira
convexa da válvula de raios catódicos
disposta junto e em relação distan.
ciada com a superfície côncava da
distanciamento entre a superfície coa.
blindagem de segurança, com o que o
vexa da placa dianteira e a superfície côncava da blindagem de segurança é maior em um lado da blindage e de segurança; fazer fluir descera.
Moralmente urna dada quantidade de
meio aglutinante fluído endurecível
permeável à luz no mencionado um
lado da' superfície côneavc da blinda-

gem de segurança, sendo a referida
dada quantidade de meio aglutinante
fluido suficiente para encher a buil.
dagem de segurança até acima do
nível do nível inferior da supsrfície
convexa da placa dianteira da válvula de raios catódicos; mover a blina blindagem de segurança verticalmente de encontro à válvula dc talos
catódicos para forçar o nvel superior
do meio aglutinante a umectar a porção maior da superfície convexa da
placa dianteira e a encher a porção
tinade pela superfície convexa da plamaior do volume parciaLnente agluca dianteira e a superfície côncava
da blindagem de segurança; e imo.
relação à válvula de raios catódicos
bilizar a blindagem de segurança em
durante o perlado de aquecimento do
aglutinante.
Seguem-se os pontos de 2 até 18.
r.; Repartição de Patentes dos EstaA prioridade do pedido depositado
dos Unidos da América do Norte em
21 de dezembro de 1959, sob os na.
meras 860.948 e 860.975.
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Tramo i•r? 118.898
retamente ao longo do lado dianteiro menos, um metal •permaneça em solução, aeancterizado pelos estágios de
t'.0 vão da poeto. .
colocar a citada solução em contato
Em 27 de abril de 1960
Corapagne Grnarale Das EiablimeUm total de 5 porte:'com uma poli-amidruriera e, em se..
snents mithelni
França.
A prioridade do pedido. depositado guida, imperar a poli-amideeatna che- Idsle William Identmer — 'Estadeie
•Titulo: Aperfeiooamentos nas capas na Repartição de Patentes da Ale- latada da citada colação.
Unidos da América.
de pneumáticos. — Privilegio de In- manha. em 11 de fevereiro de 1959,
Seguem-se
os
pontos
de
na.
2
a
68Titulo; aldooanisam para controle
venção.
tob n9 A 31.311 11-530.
de porta". — Privilegio de Invenção.
prioridade
do
pedido
depositado
A
10 — Capa de pneumático comprena Repartição de Patentes dos Es- 19 — Mecanisrae de controle de
,endendo um topo rígido sob urna bantados Unidos da América, em 25 de porta para -veiado, para uso
=MO N° 116.506
= cum um
da de rolaaem e urna carcaça ilaxidol,
maio de 1959, son o tt9 815.246. a
•
umbral e uma porta giratória tendo
earacaanina pelo fato de que a por- •
Em 26 de janeiro de 1960
ama face da borda em uma relação
de .naserior de cada uee de seus fanoposta ao dito umbral quando a por.
em isto é. arruela comum: dida
TER.M0 2n79 118.798
Za ceda ela posição Sechada, compretre. o Unió e se nsr elinénte o lama- - Perfect Circle COrporation — Esendendo um retentor adaptado para
flanco, é mais rigida oue .a parte eu- eadedd Unidos da América.
Em 95 de abril de 1960
ser preso no 'umbral e 'compreendeu.
perlor.
• Titulo; eAxtel de pistão", --, Privi•
t o partes da parede da borda e pare5egueon5e os pontas de ris. 2 a S. Seio de Invenção.
Lisle William Menzimer — distados de da frente ligadas; e tendo unia
A prioridade dos pedidos ‘deposiOn
abertura nom recebimento de trinco
— combinação' caracterizada Unidos da América.
do; na Repartição de Patentes da peio fato
• contron, que inclue um entalhe na dita parte
de compreender um pistão
Titulo:
"Mecanismo
pana
França, em 18 de junho de 1958, sob tendo uma.
ranimos, anular com um de porta",. — Privilégio de Invençãos da parede da frente e unia cavidade
o rn 768.193 e em 31 de março de
=parte de trás da dita
rsoe l anular estaidendone para elen..» 1 • mecanismo de controle de por.. retentora
1959, Sabo 11 9 790.750.
parte da parede ala frente; um meio
tro em seu dado auperion formando
de retenção na dita parte da parede
uma borda voltada para cima, e um ta caracterizado pelo fato de compre- da
frente; um auporte adaptado para
ender:
uni
suporte
adaptado
para
ser;
anel de pistão montado na mencio- montado em uma porta; uma trano ser montado na dita porta adjacente
Tand2C0 N9 114.841
nada ranhura e compreendendo um gueto pivotada ,sôbre o referido En-I a dite, doce da borda; um trinco artielemento de anél de compressão no porte
12 de novembro de 1959 ..
e móvel para e de uma posição; culado em pivo no dito suporte e yenlado superior da , ranhura e esten. eis porta trancados um linguete efe- do minai para dentro da dita aberRequerente : Monsen° . ,Chemical -de anel die lunrificação no lado infe- tivo vibre a citada tranqueta para' tura para uma posição de porta com
dendo-se no citado canal, um elemento reter ilbertiavelmente a tranqueta na; trinco passado no -retentor; e ara roCeinPany , firma norte-americana.
dete articulardo em pivo no dito ou"Pontos característicos de: " Procea siar da ranhura, e um espaçador- es- mencionada posição de porta tranca-1 porte
e localizado pesa engrasamen.
ao para a purilloação de Saldo teref- posam' engajando -ambos os 'citadas da e incluindo um primeiro braço gi_
elementos de modo a mantê-los catei- ratório; um ,drgão libertador de lin- to orientado com a dita parte da pa.
'Cal co". — Privilégio de Invenção.
mente espaçados e apertá-los para gueta, pivotado no citado suporte e rede da 'borda para facilitar a entra1 9 Processa, para purificação ek fora.
do trinco no retentor; dito rodste
incluindo um segundo braço giratório da
lo procesos de oxidação ao ar, caractesendo móvel para, dentro da dita caadjacente
ao
dito
primeiro
braço;
Acido tereftAlico /unte, preparado pe- • Total de 34 pontos. A prioridade do
vidade para uma posição de porta
rizado pelas faces de colocar-se, In- pedido depositado Jaa Repartição de uma peça de travamento deslocivel- com trinem passado atrás, e em relação
tiraaanente, em contato * Acido terei- Patentes nos Estadas Unirias da Ame- mente montada zio referido suporte de sobreposição para com, dita parte
Ude° bruto com ácido sulfúrico, nu- rica em 2 de abril de 1959, sob nú- para _movimento para posições de tra- da parede da /rente para impedir a
umente, e destrave:isento; e um ór- -separacão isoladamente da dita porma temperatura elevada, para for- mero 8e3.777.
gão de contrõle conectado com a ci- ta ee ubbral; a posição de porta com
mar uma sua solução; rasfriar-se a
tada peça de travamento e tendo urna
solução de ácido tereftálico em áciPensado do dito rodete Iene
pondo de contrôle estendendo-se trinco
TERMO N° 116.652
do tereftanco se precipitem; separaem relação espaçada para com a ditransversalmente
a
um
dos
mencionase o ácido terefillico precipitado da
ta parte dia parede da borda, e a podos braços, dito drgão de controle sição de porta com trinco passado do
wolução de ()eido sulfúrico; forma-se
Em 2 de fevereiro de 1960
e dissolver-se o tereftalato de amônia
sendo deslocável pela citada peça de trinco estando ein um engrazamento
misturando-se intimamente o ácido
Shell Internations le Researah Ma- travamento para posições operante e de escoramento de porta com o dito
inoperante; dito órgão libertador de medo de retenção.
nerertálico precipitado com uma sor atschappij 1nT V. — Holanda.
'Pidão aquosa de hidróxido de conônice Titulo; a Processo para a recupera- lingueta tendo um tnorimento Livre Seguennse os pontos de 2 a 24.
colocar-se a soluçlto de "hidróxido de Ora de elastômeres". Privilégio de relativamente ao órgão de lingueta,
quando a citada porção de asontale A prioridade depoSitada na Reptar.
amônio resultante. em contate com
está na referida posição 'inoperante tção de Patentes dos Potados Unidos
,cartão ativado, por uni tempo sufi- fneenção.
ciente *tal rine a tolução de 'hidróti- 19 — Um processo para a' prepara- e o outro dos mencionados . ¡braços da -América em 2 de julho de 1959,
do de . amónio contendo o terrftalato oda de composições compreendendo sendo engajáved com a mencionado fpb no nu.sab
de amônio fique substancialmente um ou mais elastõmeros sintéticos porção de oontrôle quando esta anidescoroda; formar-se e reprecipidar- caracterizado porque uma solução ma esta na Tendida posição operenale o acido ~Mico" pela adição de, compreendendo ela:temer° ou elastó- te, a fro de tornar o citado linguete
T1IR1v10 N° 119.081
solução de hidróxido de amônio a um meros sintéticos, dissolvidos em aol- atuável pelo referido órgão libertador
segundo ácido tendo uma cor.stannd vente eu volventes hidrocarbonetos, é de lingueta.
Em 12 de' abell de 1960
de Ionização superior a. do Acido te- 1, posta em contato tom um meio aquoSeg
uem-se os pontos de 2 a 22.
Requerente; Werner Ernst Perdireftãlioe : estando o referido segundo so, de preferência ãgua, em tempeácido presente numa quantidade, peA prioridade do pedido depositado nar_d anca — Estados Unidos da Amélo menos. sestaasária Pada converter ratura elevada.
na Repartição de Patentes das Esta- rica.
o tereftalato de emendo no odinCão Seguem-se os pontos de 2 a 32.
dos Unidos da América, em 3 de de- Titulo: Aperfeiçoamentos em com-resultante 'em ãelee tereftálico: sezembro- de 1959, oob n° 957,076.
pressores de ar. — privilégio de Inparar-se dela o dento terentaiico ae- As prioridades doe P edidos dePedi
ven obro
-todsnaRepriçãPtsdo
precipitado: e da lavagem, então. do
ácido tereetaneo assim preparado com Estados Unidas da América. em 4 de
19 — Aperf:icoamentos em compres11gR340 20 118.894
13,028 quente.
-.ores de ar, caracterizados pela diviDevereird de 1959, 24 de . ferreiro de
•
são de comoressotes rotativos doia
Em 27 de abril de 1960
novembro de 1959. sob o; in9s. '791.019.
Um total de 42 pontoe.
formando dois estágios sucessivos ou
1959.
25
de
março
de
1959
e
19
de
A prioridade do !pedido depositado
Requerente; Auto Union G. 511. B em tandem, e pelo fato' de girarem
na Repartição de Patentes dos Eno- 'i94.802. 802.128 e 854 ale, respectiva- H., sociedade alemã, industrial, ela- doses dois •estágios em sentidos oposmente.
das Unidos -da América. em 18 de
belecida cru Ingolstadd República taa
novembro de 195/1.. sob o n 9 774.'610.
Federai Alemã.
• Seguein-se os pontos de 2 até 11.
- TÉRIv10- NP 118.539
Pontos c,aracteristicos: vo
Itibrificador para motores de combusTinda60 N9 116.867
TO2Ivi0 N9 119.410
tão de dois tempos". — privneglo de
• Dm 11 cie abril de 1960
Invenção,
,
-. Em 10 de fevereiro de 1960
Em 12 de maio de 1960
Nopco Chemical Company — Esta19 — Dispositivo lubridcados pare
Requerente: Auto Union O. M. B» dos Unidos da América.
American lasoose Sorporation — Esmotores cie combustão de dois temrr. Ingolotadt, República Federal
Titulo; Procesos de extração de me- pos, caracterizado por ser o abarieci- .tados Unido: ela América.
tal. — Privilégio de Invenção.
raento de éleo regulado, por nir lado.
Título, "Fita de tecido sten tramara
Pontos característicos de "Porta 19 — Um protesos para extrair, se- por meai de um regulador centrifugo - Priv:iro:o de amançáo.
para alitCandVel, constituída por uma letivamente, pelo menos, uni metal acionado pelo motor de comaustko. e
19 — Tenido sem trama, tal coma
moldura com pano esticado na mes- escolhido dentre pluténio, ouro, pla- por outro, por melo do sistema de alavancas para o acionamento do afoza- .411:18 fia, srompreecdatido unia plurama°. — privilégio de Invenção.
Mano, ferro, Uno. va- dor. os dois modos enapendentos um lidade de carderas têxteis formadidos
19 — Porta, constituída por uma tina, paládio,
!arrolo, Tuteai°, cobre níquel, do outro.
earr c eralto="e de filamentos contimoldura com pano esticado na mes- nácilo,
e cromo, de ame, solução que
raio:, e acafenrelniente alinhados os
ma, e tendo uma secção não-ode/lavei, cobelto
Total
de
8
pontosi-neds„ se.St menos, um dos citaditos ecirUn eanclo mentido; presos
fixada mediante ilhós e torneira em con
dos, metais e. pelo menos, um outro A prioridade do pedido depositado ff= arrara'a lado a lado por um ~partioninr para viaturas atitoni6vets Metal
escolhido dentre os citados eiou na Repartição de Patentes da &1n- ide) formatos de película de prefepróprias para terreno acidentado, Ca,- os demais
metais do Sistema Ferida,- adis, em 30 de abril de 1959, sob o nú- re/lesa norteei, caracterizado pelo faracteriza,de. pelo fato de que e Molda co dm Elementos,
de modo que, pelo mero A 31.954 Ia-4.601.
to de que pelo menos alguns d os cor-mdaseconã-ilearco di
•

Em 17 de jtmho de le59
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unia toma substancialmente correspen.
TedIMO N9 93.465
dente à da abertura, de modo que a
ponta é adaptada para fechar a abeerlen /4 de novembro de 1957
tura e remover dela os resíduos dos
materiais que ali ficaram, a ponto senRequerente: Sendo% S. A. — Sultra.
do de um material plástico substan- Titulo: Proceso3 de produzir um nócialmente Inerte comrelação à tinta vo ester de ácido tiol-tiono-falóreo.
e substancialmente mais deformávei do — Privilégio de Invenção..
que a haste rígida, em conseqüência
Proceue ea produzir um nóvo ester
do que a ponta é adaptada para ajus- do foico tiol-trovareosfórico da 15 -mula
TERMO le9 125.370
tar-se à forma da abertura, o comprimento de ponta sendo substancialmeno
'ken 29 de dezembro de 1960
CH3 O 5
-ell
te maior do que a sua dinaensão transP 3*. Cil "e. e 2 Z. e .•,
:Requerente: Yutaka Koga e takeda versal è estendendo-se como urna masce3o'
TERMO No 125.102
'eu -CR
Pharrnaceutacal Industries, 'Ltd. — J.a- sa sólida e por um comprimento subs2 2
)
.•
Pãotancial a partir da baste rígida. • ..
Era 19 de dezembro de 1960
Titulo: Um . preces°, paraevitar o
Total de 3 pontos.
Dano em algas por organismos Inferiocaracterizado peio fato que sais do ácilRequerente: Thema° King Corpora- res e prejudicais. — Privilégio de lie
do 0,0-dimetil-tiol-tiono-fosfórico são
•
tion — Estados Unirloa da América.
vença o •
reaeidos com morfolida do ácido elo.
TtaMO N 9 225.758.
de
conteale
de
temTitulo: PreCe,g0
19 No cultivo de algas, uai proceero-acético.
peratura e respectiva aparelhagem. — so para evitar a danificação por orgaFinalmente, o requerentee reivindica,
Em 9 .de janeiro de 1961
Privilégio de invenção.
nismos inferiores , e prejudiciais. caracde &cerdo rem a. legislação aplicável,.
19 — Prece: de contróle de tem- terizado por compreender a aplicação
Requerente: Signode Steel Serapping a prioridade do correspondente pedido '
peratura e respectiva aparelhagem, ca- de um entibiótico, pertencente à -serie Companf —• Distados Unidos da Amé- de patente, depositado na Repartição
racterizado- pelo fato que ele compre- da estrepternicine, ou uma empoe_ rica.
de Patentes da Suíça, em lei de no.
ende os passo; de providenciai- uma deo contendo o antibiótico, is algas oa
Titulo: Peça bruta de sélo arenhá- ' ,Ombro de 1958, sob u9 39.701.
permuta de calor em relação ao dito ao implemente para seu cultivo.
vel. — Privilégio de anvençãO.
espaço num grau relativamente alto. Total de 7 peritos.
19 .--:. Um selo bruto 'para formar
quando a. temperatura do espaço está • A prioridade do pedida depositado rof uma !unta entre partea sobrepostas de
.
TeRMO Ne 114.097
numa variação substancial cora tra Reparte:10 de Patentes no Japão, em itgedur e.adptado para ler ¡aninhado
grau predeterminado de tempera tem 29 de dezembro-de 1959, sob o núme- COM uru Sele bruto similar nmria conEm 20 de outubro de 1959
até a temperatura do espaço estar 'em ro 41. .181.
figuração empilhada, caracterizado pe'conformidade substancial com dito
io lato que êle compreende uma altaRequerente: J. R. eizigy S. A.
grau predetexuenada de temperatura,
na _alargada para fára pendendo de Suíça.
Tleteel0
125.3rell
para
inesme
e entoe mantendo dita temperatura do
opostos
da
dois cantos
prOCaSao de produzir cotaram
•
espaço num grata aproxiniandoore de
formar um estribo, Invertido, cede tes reativos.
Privilégio de Invenção.
Ela 20 de dezembro de 1940
dito grau predeterminado pelo aquecem
perna tendo urna covinha e urna reei1° — Procesos de produzir corantes
e resfriar 'oontinuaciamente e alternatrância
em
lados
opostos
da,
nioxna,
Requerente: Unilever N. V. — Hoda formula. geral
demente Oito espaço com uni grau re- landa.
dita covinha e dita reintrânc:a posi.
.duzido para temperaturas aproximanTitulo: Aperfoçoamentra em oi.‘ re danadas diagonalmente em relação
do-se de dito grau predeterminado o ULMOS a dispositivos para a deste/tra- entre si, a dita covinha sendo adaptaF (N—CO—Cli==C—Z
• grau do dato aquecimento-e resfria- ção de materiais pastos. — Privile- da para engatar e travar dentro da
La!
I
i:ciente; alternadas sendo alficlente pata gio de envenção.
reintrância de uni segundo E. &Ia bruto
R
ra compensar um excesso de resfrialo- — Um. dispositivo para distribua com feitio eimilar quanao aninhado
mento e ~estio respectivamente, eineulte.neentente, pelo menos does ma. de maneira eatarranchada com. o mesa quakluer resttolança na dita tempera-- lerials pastosos para forma urna cor- mo..
onde representam: F o Lesto cie um
tura 'do espaço originada por Iltak rente em fórma de filete, que compre. Tuia! dee. 8 pontos.
emante orger i co; K um grupo !Odrescondição estranha à dita Permuta de ende tan recipiente distribuidor tenda A prioridade do pedido depositado rolubilisante, de dissociação ácida; Y
calor.
tuna porção que define uma pessagen. na Repartição de Patentes norte-ame. um halogênio; Z una resto alcoilico iro
Total de i pontos.
central principal que penetra um :pou ricana em 9 de . agesto de 1960. sob o feriov; 13 mu resto Mac:1111c° inter ior e,
preferfvermeate, hidrogênio; e n e
co no baterias do recipiente distribui- n9 48.446,
são números inteiros, baixos, caracterie
dor, a passagem centrai princapal te eu• =IMO N° 125-110
zadopela reação de uni corante orgâdoum orifício de deavarea n a sua ex
• 'IMMO N9 125.304
nico de dissociação ácida. contendo
tremidade exterior e que se comunica
1
Em 19 de dezembro .de 12e0
grupos hidrassolubilisantes, que contém
ele sua extremidade Interior com o inEm 11 de janeiro de 1961 •
pelo menos um grupo arnInico
terior do recipiente detribuidor, e pela •
Requerente; F. Rebecchi Ltda.-- menos uma paseagern secundária, caou secundaria acilitved com um acf.
Requerente: Farberia~ Bayér rio
Estado da Guanabara.
lane que introduz o resto de um ácida
racterize° porque a ~agem secunTitulo; "Uma chave de fenda de dária é constituída Ne um recesso Aktiengesellechaft. Leverkersen-Bayer- graxa beta-haleger_ado, alia, beta-in-percussão" (pat- Inv.) — Privilégio Gelai do lado de dentro. da parede que werk. — República Federai Alemã.
saturado. que poeto pelo menos 4 Ato.
de Invenção.
Pontos caracterizticm:: "Procesds de mos de carbono em cadeia retilinda.
define a passagem central prinrpal.
total de 8 pontos,
1 0 — Unia chave de fenda de per- o dito recesso atai estando em comu- produzir quincuralinas e. — privilégio No
Finalmente a requerente reivindica,
cussdo, constituída por um corpo ce nicacão com o interior do recipiente, de Invenção.
r — Procesos de preCezir quinoxa- e • Retardo cora a legislação aplicável, a
Undrico cem a parte superior Icabe- onde a distância do eixo da passagem linae,
caracterizado Pele reação de prioridade CO correspondente pedido de
ça) previna para receber golpes, ca- central principal ao lado de fóra da
racterizado oeencialmente por posem parede que define • a penugem cetral 2-alcoxi — ou 2-a3quil-rnercapto-3- Paterte depositado na Repartição de
uma parte do' corpo dee na qual se p rincipal não é maior do que a d:s- mercapto-quinozalino. fasgénio. Patentees da Sulca m 21 de outubro de
1958. sob o ia° 65..231.
aloja uma mola em espirai, conjugada tánciatrlaqdele eixo ao fuedo- do re_ tiefosgénin, ésteres, cuaroformicos
éster-halogendtos tiocarbonizoe.
com um êmbolo que se ceracterma por
T
llnn total de 4 pontes.
possuir um rasgo em forma de aVe „ eel de 17 pontos:TeRMO N° 114.839
A prioridade de pedido. depodtado
quando visto de frente e duas reerre 'A prioridade do pedido depositado
•
trâncias concavas quando visto .de_ la- ne Repartição de patentes da, Itália, na Repartição de pateie- est. da Alemadm 17 de novembro de 1959
do, fixado no interior do corpo por em 30 de dezembro- de 1959, sob a nú- nha: em. 14 de janeiro de 1960, sob o
no ea 317.28a 1arv-12p.
•
um pino atravessado em sentido hori- mero 24.037.
Requerente: Eadische Antilizt
—
11;
zontal paesufndo ' a" extremPade infeSoda — Febrik Aktlengesellschatt
rior em forma retangular, preveta pa• TeeelVIC , No 125.721 •
Aiemanha.
. MOMO No 145.3e,--a
ra receber a haste da chave de fenda
Piridazonas substituídas •
que por sua vea tem a cestentie em •
Em 6 de janeira de 1961, •
misturas que contém as mesmas.
1962
Em . 7 de dezenabre de
idandca. conegaraçáo.
.
„
• Requerente: Seentka ma.skkinaktiePrivilégio de Invenção.
Total de 2 pontos• Requelente: José Cánovaa' greles —
bolaget Gi eiff _ Suécia.
— Como novas suestanclas, Come
.
São
Paulo
e Titulo: Jiperfeçoamentes em uma
pastos de fórmula
.
tes
'era
-válate
'Titulo:
Lperfsiçoainen
•agulha de contrele para um dispositidescarga, — privilégio de In•vo de aspergimento. privilégio de IaTaR1V10 N° 125.197
e'doeãoIn venção.
lote 23 de dezembro de 1960
I° — Aperfeiçoarnentes em válvulas
1° — tiras dupoOtivo de espergimento
Pontos característicos de- "Processo detinto, 'caracterizado por compreen- de descarga de baixa preaão, caractede fabricação de filtros coloridos para der um ''corpo provido de uma câmara rizados pelo fato da passagem da água
a fumaça do tabaco" — Privilégio de para o liquido a ser sepergido, o dito no interied do conjunto ser interromcorpo incluindo uma abertura de des- pida por uma lingu eta articulada en.
Invenção.
carga ligado à câmara, o fluido dee caixáveI na abertura lateral de um pisSociête Rhodiaceta — França. • xendo a câmara através dessa abertu- tão móvel, &todo de anel de vedação
1° — Um processo de fabricação de tura, a qual tern uma forma predeter- em' sul cabeça, anel. este, quepode assentar em uma sede de abertura de
filtros coloridos para cigarros. carac- minado; e urna agulha que se esten- saída
do conjunto, sendo o movimento
terizado pelo fato de empregar para de através da câmara e inclui uma
na qual R significa hidrogénio ou ura
esta fabricação fios ou fibras artificiais haste rígida que tem urna porção de do pistão- comandado por um balarapor um . bo- radical fenila eventualmente substitui.
ou sintéticos não coloridos e dar a és- ancoagern na extremidade e Urna pon- eine por sua vez acionado
do por halogénio, ou um radical aIqui.
tes últimos s. coloração desejada nu ta rôbre e, haste ligada ft extremidade tão externa.
la. X significa UM prupamento gmifli. .
decorrer de sua trensfermação em fil. de ancoragem, a referida . •pe ita• tendo• Total de 2 pontoe.
•
deres têm alguns filam:entoe supef.Cais com porções que se estendem
para fora das zuperficle do cordão aobrepocolseese ao e engajando um cordão, adjacente.
Seguern-se as pontos de 2 a 6.
A prioridade • do pedido dedeettedo
tia Repartição de Patentes doa Estados Unidos da América, em 33 de
março de 1960, e,ob o n° 18525.
•

troa, juntando-se roam corafite ao solvente ou plaatificante utilizado para
esta transformaçao.
Tota l de três pontos característicos.
A prioridade do pedido d epositado nd
França, sob o ne 819.08e, em 2a de fereereeiro d 1960. •

•
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TERMO D/9 123.118
co eventualmente substituído por um
OU dois grupamentos alquila, oxi-al_
quila, ciclo-alquila, alcunha, arila oe
Em 29 de setembro de 1960
, amiguea iguais ou diferentes, ou um Requerente:" The. J. B. Williams
grepamento poll-metileno-imino-mor- Company Inc. — Estados Unidos da
folino ou plperazino e Y sign:fica ha- América.
logênio.
Titulo: NU° modelo de frasco
Modelo Industial.
Total de 4 pontos.
A prioridade do pedido feepositedo
na Repartição de Patentes na Ale.
manha, on 21 de novembro de 1958,
sob o ne B 51.155, IVa-45.

TERMO N9 120.621
Len 27 de junho de 1960

Requerente: Abbott Laboratoreas —
Estados Unidos •da América. •
Titulo: Proceeas para preparar
2-inetil — 1 clorometil-6- cloro-7sulfanil- 3, 4, — Di-hidro-1, 2, 4-benzotiadiazino — 1, 1 — Dróxido. —
Privilégio de Invenção.
•
1 9 — Um procesos para preparar
2-metel-3-clorometil — cloro-?- sulfamil — 3, 4-dihidro — 1, 2, 4-benzotiadiezino — 1, 1-dióxido tendo a fórmula:

' Setembro de
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alumínio e anodlzada, caracterizada
pelo fatode se apresentar constituída
inicialmente, por região periférica levemente .abaulada, dotada de dois rebaixos circulares concêntricos, os quais
delimitar três faixas ou anéis com
superfície .fespera, sendo oe rebaixos
lira, apresentando, ainda, centralmente ealiencla pronunciada, igualmente
áspera, coei topo centrai ligeiramente
abaulado liso, sendo que, finalmente,
circundando a calota propriamente
dita se encontra aro, de secção transversal em calha, com rebaixo central
circunchulte com rebordo interno -de
superfície lisa, ao pano que o externo se apresenta áspero,
Total de 2 pontos.
•
TÉRMO N° 140.144
Em 28 de feveeiro de 19,62

t
-a
Nôvo
modelo
de
frasco,
dese19
tinado, em particular, ao , acondicionamento de artigos de toucador, de
natureza líquida ou pastosa, caracterizado pelo fato de que as suas superficies principais, planos e, substancialmente, paralelas apresentam,
em vista de frente, o aspeto de um
escudo com a parte inferior cortada
transversalmente.
le'm total de 3 pontos.

100°C.

Segue o ponto 2.
A prioridade do pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 25 de,S etembro de 1959, sob o no 842,219, e 26
de outubro de 1959, sob o n° 848.540.

.10 — Aperfeiçoamentos em cubos

£99querente: Aktiebolaget Leo. . — deslizantes, caracterizados pelo fato

alquila com 1 o 12 átomos de carbo-

no.

Total de 3 pontos.
A prioridade do pedido depositada
lia Repartição de Patentes Britenica
24.523-59 de 16 de julho de 1959.

TÉRIVIO N9 142.638
Emn 3 de setembro de 1962
Requerente: 8, A. Indústrias Eteur
nidas F. Matarazzo
São Paulo
Filial no Estado da Quanabara.
Titulo: Nôvo e original desenho ornamental para tecidos — Modelo
dustrial.

TÉRIVeO N9 140.525

1* — "Nôvo e original desenho ornamental para tecidos", em córes contrastantes' e variadas, caracterizado
por compreender motivos resentand0
listras de 5mm. de largura, cada uma,
apresentando motivo sestilo "piela de
poule, dispostos simetricamente seja
ou sentido vertical, seja no horizontal, de forma a se destacarem no conjunto os quadrados realizados pelai
partes cheias das listras que medem
8x terna O conjunto que é formada
de listras trabalhadas, interrompidas
por pequeninos quadrados cheia%
apresentam um estilo original "pied
de poule" estampado em uma só cbr
sôbre fundo branco.
Total de 2 pontos.
TÉRMO N9 143.409
Patente de Modelo Industrial.

Ern 2 de "julho de 1962

len 12 de julho de 1960

Do qual R representa um grupo de

I* — aliem modelo de carroceria paa ónibus ou veículos de transporte
coletivo, caracterizado por ser dotado, na parte mediana- e frontal, de
duas portas duplas, que se abrem em
safona, em montantes laterais, dando amplo aceso para entrada e saída
cio veículo, podendo inclusive, uma
delas ou ambas serem simples, que se
abrem em direção a um só montante.
Total de 5 pontos.,
•

TORIVIO N9 121.158

Suécia.
Titulo: Proces.os para produção dé
esteres de hormônios corticak^ esteróides. — p rivilégio de Invenção.
19 — processo para produzir ésteres
de hormónios corticais esteróides, caracterizado pelo fato que ao mesmo
o corticoesteróide em questão é esterifIcado por meio de um derivado funcional reativo de um ácido propiónico B — (p-alcoxlfenilc) com a foómula: •

por uma oba ou calha longitudinal,
perpendicular ao dito fundo, que tem
a fórma, substancial de uma meia ca.,
na, definindo as bordas longitudinal/1'
da dita calha uma abertura ou vão
entre elas que é um pouco maior que
a dita fenda diametral na face do
tópo do corpo.
Seguem-se os pontos característico.
2 e 3..

Requerente: C. A. I. O. — . Companhia Americana Industrial de Ónibus — São Paulo.
Título: Miro modelo de carroceria
para ônibus ou veículos de transporte coletivo, — Modelo Industrial.

TERMO No 137.921 Em 10 de abril de 1962
Requerente: Olavo Silveira Pereira
caracterizado pelo fato de se reagir
uma proporcão melecular de 4-amino -- São Paulo.
Titulo: Um modelo de placa face— 6 — cloro-3-(metilsulfamil)-benzenosulfonamida com, pelo menos, uma tada para prestidigitação. — Modelo
Industrial
proporção molecular de clorascetaldeldo em presença de um solvente
inerte, e,coLiddo do grupo que consiste de água. asetona e dimetilformaraida, a uma temperatura de 209 a

1964

de compreenderem meios de travamento alojados no interior de um
cubo metálico, atuantes opte.tivamente num cordão ou fio que atravefsa
de lado a lado por meio de um furo
passante o dito cubo, servindo o dito
fl., como guia para • deslizamento do
dito cubo.
Seguem-se os pontos característicos
2 a 5.

Depositado em 27 de setembro dO
1962.
' Requerente: Olavo Silveira pereira Requerente: Denis Jean Lacabanne
— São Paulo.
— São Paulo.
Titulo: Um* modelo de' caixa' para Título: "ieova e original configuraescamoteação de moedas. — Mode- ção aplicada a sorveteiras doméstilo Industrial
cas".

FIG.1
z2

aTÉRMO N9 143.410
Patente de-Modelo Industrial.
Depositada em 27 de setembrO de
1962.
Raquerente : Chafi Simão — São
Paulo

19 — "Nova e original configuração
aplicada a sorveteiras domésticas",
caracterizada' pelo fato de compreen.
der recipiente paralelepipédico, de
vértices verticais arredondados, sendo
o mesmo tuneriormnete .vedado por
pir e retangular, eeliente de todos Os
19 — Um modelo de caixa para es- lados em relação ao recipiente, aprecamoteação de moedas, caracterizado eentando a placa, junto a dois canz
pelo fato de ser constituído por um to.', projeção arqueada voltscla para
.4 ,g
corpo cilíndrico teco dotado de uma Inixo. ajustando-se sôbre a citada Vaface de tôpo onde ,é aberta uma fenea ,ca uma tampa retaneular de certa el— "Nova e original configuração diametral, sendo a parte- de fundo tura, central e transversalmente doornamental aplicada a calotas", pre- aberta para receber um fundo falo), tadn de alça com extremidades encaiferivelcnente coastruida de felha de dealocável no corpo cilíndrico guiado xeda.s ror pressão às atas salientes
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llideteda) N9 147.673
da placa intermediária, apresentando,
ainda, a mencionada tampa, num dos
topos, abertura para passagem dos
Em 18 de março de 1963
condutores elétricos.
Requerente; The Gillette Company
Total de 2 pontos.
— Estados Unidas da América,
The Gillette Company — Estados
Unidos da América.
TERMO N° 146.378
Titulo: "Nôvo modelo de magazine
para navalha de segurança". — PaEm 23 de janeiro de 1963
tente de Modelo Industrial.
Perna Plásticos S. A. — Brasil.
Titulo: "Neivo modelo de expositordistribuidor de produtos". — Patente
de Modelo Industrial. — Modelo Industrial,

19 — Nbvo modelo cai exibidor-distribuidor para a venda de produto
acondicionados em recipientes paralelepipédicos ou .cilíndricos de vários
tamanhos, caracterizado pelo fato de
compreender um corpo tendo dois lados preacipais em forma de coroas
circulares concêntricas e juAapostas,
de pouca espessura; e pelo fato de
que as distâncias entre essas coroas
circulares vão decrescendo da periferia para o centro, em função de uma
das ou da dimensão transversal de
oada um dos vários tamanhos de recip:ente; e pelo lato de que OS referidos lados em forma de coroa circular
apretentsm uma extensão aproximada de 9V sendo, ademais, providos de
pequcnae paredes dianteiras nos extremo: inferiores e. bem assim, de
contreventamentos recíprocos extretneT151, prpale.
Seguem-se os pontos de 2 a 4.

Setembro de 1964

38"

to paralelepipoidal, elido que a iate- parte das faces laterais do dispositivo
rior é o estrado de sustentação da al- e em cujo centro se encontra tuna
mofada do assento peopriamente dito. 4'iência retangular em forma dó
Total de 4 pontos.
quadro.
Seguem-se os pontos 2 até 4.
TERMO N9 148.729
A prioridade do pedido depositado
na Repartição de Patentes dos EstaRequerente — Eletroluminescência dos Unidos da América, em 10 de Ia.
S. A. — São Paulo.
negro de 1963, sob o n° 73.122.
Titulo — "Modelo de régua para
formação de painéis e quadros indiT1CRMO N9 149.572
cadores estatísticos e publicitários. —
Modelo Industrial.

Em 3 de junho de 1963

•
Requerente: Armando Espinoss
Garcia — São Paulo.
Título: Novo, disposição em elemen.
to Formador de persianas, veneziar.ai
ou similares. — Modelo Industrial.

10 — Ntavo modelo de magazine para navalha de segurança, caracterizado pelo fato de compreender um cor.
Po achatado e plano, substancialmente, em forma de '1', sendo que a haste do T se vai afunilando gradativamente, no sentido da extremidede.
Total de 5 pontas.
A prioridade do pedido depositado
na Repartição de Patente., dos Estados Unidas da América. em 18 de setembro de le52. sob o n o D 71.73,

— Modelo de régua para formação de painéis e quadros Indicadores,
estatísticos e publicitários. de rental
pleetico ou outro material que se preste, em que a régua — de comprknen.
to e altura adequadros em função da
proporeão do quadro ou painel a formar se caracteriza por apresentar uma
dobra superior em ligeiro declive para trás j um degral final, e uma
TERMO N° 147.959
dobra inferior com uma parede vertical final dirigida para baixo, sendo
Em 26 de março de 1963
nada dobra inferior, disposta no senNome: Dumitru Chica São Paulo. tido paralele à referido parede verEndereço: Rua Barãode itapetiran. tical, acha-se firmada, em um encaiga , 88 10 Q
xe próprio, uma lamina de borracha
dar. capitai.
Invento: Nevo tipo de salva-vidas ou outro material flexivel adequadro,
marítimo.
porém de certa espesssuro, e re,stsClassificação: Modelo Industrial.
tência. a qual se destina à firma o;
elemento: individuais ou coletivos formadores dos dizeres algarismos ou figuras. r endo que para ésse fim ditos
elementos são dotados de pinos trazeiros de encaixe Introduzidos entre
o dito piano inclinado da régua e a
lâmina de borracha.
Totel de 2 pontos.

TERMO N 9 147.600

P — "Nova disposição em elemento formador de persianas, venezianas

ou similares", caracterizado por colefigurar e munia só peça (1) de mate.
fiai plástico, rigido ou semi-rigido,
opaco. transparente ou translúcido,
colorido ou nace retangular, sendo os
seus dois lados maiores providos do

bordos de secções transversais circulares diferentes entre si, sendo que,
enquanto o bordo (3) é maciço, o bordo (4) é cavado com raio interno
pouco maior que o ralo externo do

bordo (3). e podendo ainda, cada elemento, apresentar ao longo de seu
cosmo (1) pequenos orifícios (2), em
configurações variadas individualmente ou em configurações variadas indi•
viduelmente ou em conjunto.
Total de 2 pontos.

TERMO No 148.821

Em 13 de março de 1963

Em 30 de abril de' 1963
Requerente: Eazonan Kodak Company — Estados Unidos da América.
The Eastman Kodak Company —
Titulo: Nervo modelo de magazine
19 — Nôvo tipo de salva-vidas inari- Estados Unidos da América.
para filme — Modelo Industrial.
timo. formado de uma bexiga de ar
e válvulas comuns, porém caracterizado por ser aquela bexiga coberta por
uma capa resistente, por dentro guarnecida de um cinto com fivela.
Tudo como descrito no memorial e
ilustrado nos desenhos.

TERMO N9 102.373
Em 13 de maio de 1958
Aperfeiçoamentos em violinos e OU..
troa instrumentos da mesma classe,
assim como viólas e violão-célos" —
Privilégio de Invenção. — Guido Pascoll — São Paulo.
19 — Aperfeiçoamentos em violinos
e outros instrumentos da mesma clas-

se a escola, assim como vióla e vio•

TERMO N9 148.578
Em 22 de abril de 1963
Requerente: Miguel Morra — Estado de São Paulo.
FIG.,
Titulo: Original modelo de poltro. 19 — lativo modelo de magazine para na estofada. — Modelo Industrial.
filme, caracterizado pelo feto de comTitulo: Nbvo medei o de ponta —
preender um corpo retangular e acha"flash" para fotografia, caracterizado
tado, terminado, nos dois extremos,
pelo fato de compreender um corpo
por dois corpos, sublancialrnente cide forma paralel : r:pédice e de forlíndricos. paralelos entre si, e pelo
mato retangular em vista de frente,
fato de que uma dos superficies prinapresentando, numa de suas faces
cipais do referido corpp retangular é
principais ou dianteira — ao longo da
trenernciai aos referidos dos corpo,
maior parte da sua altura — uma sucoincirieds.
perficie deprimida e cdheava 3e naTo t al de 4 pontos.
tureza cilíndrica e diretriz de prefe1. 9 — original modelo de poltrona rência, parabólica; e pelo fato de que,
A prioridade do pedido cispositade
r le -ee reee:o de patentes dos Estados estofada, caracterizado pelo fato do abaixo da referida superfície, está preIer'do- de América, em 11 de dezem- conjunto assento ser constituído de vista uma zona rebaixada plano que
bro de 1962, sob o n9 72.812.
duas partes sobrepostas e com forma- abrange a face principal e a maior

lão-célo, caracterizado por uma sen.
cível diminuição do bojo superior da
caixa harmonica e pela nova configuração dos éffes, que se apresentam
em linhas retas, de onde resulta uma
maior comodidade por parte do executante e- principalmente uma sonoridade mais ampla e fiel, cora melhor
distinção de nota, em virtude de ema
determinação mais precisa do centro
acústico da caixa harmonica; e permitindo em virtude do menor corte
da caixa harmonica com os Cies em
linhas retas, uma melhor aproveitamento em corpo de som, ao mesmo
tempo apanhando num ponto mais
central, o fóco de expansão sonóre
do instrumento, sem alterar-lhe as
medidas técnicas em releve° eece'e
violinística.
fatal de 2 pentes.

•
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TERMO N9 112.933

:"e."•-• abro cie 1cY-d4

peça piana que poderá ter o formato partir de demetil-cloro-tetraciclina uma grade, compreendendo uma séde pequeno disco ou outro formato
deeejado, estando prevista em uma de
suas faces uma parte de um desenho
ou de uma frase, sendo a parte restante prevista na face opo.sta da mesma.
Total de 2 pontas.

bruta contendo, também, demetil-te- rie de nimbos' resillentes , para trans.
traciclina, caracterizado por dissolver missão do torque, dispostos, cada qual,
a demetil-cloro-tetraclina bruta cita- em um sulco ou ranhura de cada eleda em agua por adição de alcali; fil- mento aoopeado; uma tampã" reten.
trar a solução para remover as im- tora de lubrificante. encerrando a
purezas insolúveis e acidificar e fil- grade e as extremidades eontigulas
trado com um ácido mineral, para dos referidos elementos, e formando,
precipitar um sal de acido mineral no lado interno da tampa," uma ret.
de demetil-cloro-tetraciclina. substan- nhura anelar de secção angular cunei=MO No 118.842
cialmente isento de demetil-tetracicli- forme, e um meio, vedando dg forma
na
corrediça e deslizável a extremidade
. Em 26 de abril de 1960
Prioridade: Estados Unidos da Amé- externa de cada membo da caixa con.
rica, em 9 de dezembro de 1959, sob tra a superfície do seu respectivo ele.
Requerente: Fábrica de Móveis Ger- O no e58.330.
mento acoplador. caracterizado pelo
Seguem-se os pontos de 2 a 5.
belli S. A. - São Paulo.
fato de que, a fim de ligar resilienTitulo: Aperfelçcamentea em mótemente, para fins de transmissão, o
veis em geral. - p rivilégio de Invenacoplamento à referida tampa, e pação.
TERMO N9 124.688
ra amortecer a inércia angular da
lo - Aperfeiçoamentos em móveis
tampa quando a velocidade angular
em geral, caracterizados pelo fato de
do acoplamento estiver sendo aceleEm 5 de dezeinbro de 1960
serem .s almofadas dos mesmos prorada, retardada ou invertida de senRequennte:
American
Cyanamid
vidas de acabamento em ambas as
tido, um anel de um material flexífeces, sendo cada uma das faces de Company.
vel e resiliente e parcialmente dia.
Local:
Estados
Unidos
da
América.
ceeres ou desenhos diferentes' o coo.
posto na aludida ranhura anelar, e
Titulo:
Re-cristalização
de
demetiltrastante com a có da moldura, almopelo fato de que a aresta externo de
fadas estas que são retiráveis e colo- cloro-tetraclina.
cada limbo resiliente' projeta-se ra.
19
O
processo
de
re-cristalização
cadas por qualquer tipo de fixação
dialment para fora além dos dentes
de
demetil-cloro-tetraciclina
caracteráricla ou ainda, por simples encaixe.
adjacentes, no ponto onde esse limbo
rizado
por
colocar
demetil-cloro-tetracruza a ranhura, fazendo contacto
Total de 2 pontos.
ciclina bruta em contacto com ureia com o dito anel, indentando-o, e foraquosa, adicionar lente sulfato para çando-o para denthro da ranhura, a
ajustar o pFI dasolução para um pH fim de ser agarrado pela mesma.
TERMO No 124.100
.
TERMO No 113.370
de entre cerca de 0.5 e 2,5, para for- Um total de 2 pontos.
mar um complexo de demetil-cloroPrioridade: Estados Unidos da AmeEm
10
de
novembro
de
1960
Rn 18 de setembro de 1959 .
tetra,ciclina-sulfato de ureia, e recupe- rica, em 24 de julho de 1959. sob o
rar
o
complexo
assim
formado.
n9 829.313.
Requerente: Chas. Pfizer & Co.. Inc.
Ente NazionaIe Idrocarburi - E,
Prioridades: Estados Unidos da
1..,~1: ES tados Unidos da América. América.
em 9 de dezembro de 1959,
N. I. Titulo: Adeorvato de resina e seu eob o n9 858.331
T piimo N.° 119.657
e em 22 de julho de
Pontes caracteristicos da invenção uso
para
purificação.
de "Aditivo para carburantes com o 1° - Uni adsorvato de resina anti- 1960 sob o no 44.549.
Em 24 de maio de 1960
Seguem-se os pontos de 2 a, 6.
fim de eliminar os depósitos na cá- biótico caracterizado por compreenA prioridade dos pedidos depositarnea:e de combu , tão dos motores", e- der o produto de reação de bacitraciRequerente: Shell Internationalt
Pie-elle-e° de Invenção.
na e uma resina de permuta cedem- dos na Repartição de Patentes dos researrch Waatschappil N. V. - Ho
10 - Carburantes para motores de tica de ligações cruzadas sintéticas Estados Unidos da América, em 9 de landa.
exple.eão, caracterireeos pelo fato de em forma de partículas, escolhida no dezembro de 1959 sob o no 858.331 .e
Titulo: Vulcanização de elasteanequee c-enreer,dem aditivos com a grupo que consiste de co-polenero3 em 22 de julho de 1960 sob o núme- ros. - Privilégio de Invenção.
funceo ee reduzir ou eliminar os de- sulfonatados de eetireno com cerca ro 44.599.
1 9 - Um procesos para vulcanlzapóe ito-, que se formam nas câmaras de 0,5 a cerca de 6%, em peso, de diçáo de copolimeros elastrómeos de
de cerne:ardem dos motores de expio- vinil-benzeno e seus sals.de cationtes
mono-alfa-olefinas, olefinas estas que
'MIMO N° 124.749
são eer-nte o funcionamento. cons- mono-valentes,
têm até 6 átomos de carbono por.motitteen nor e-teres de Ácidos orgânilécula, ditos copolimeros sendo essenPrioridade: Estados Unidos da Ame
Em 6 de dezembro de 1960
co,. e de álcoois terciárlos.
cialmente isentos de insaturaçào etirica, em 12 de novembro de 1959, sob
Manuel Rodriguez Zurdo e Manuel lentos, caracterizado pelo fato de na
t}tn total de 6 pontos,
o n9 852.173.
Garcia
Espanha.
Flaeoe
referida vulcanização ser feito uso de:
Seguem-se os pontos de 2 a 10.
Título: "Instrumento dePilador gal(1) umou mais peróxidos orgânirtR.M0 N9 lie . 960
váreco". - Privilégio de Invenção.
cos: e
le
Um
instrumento
deyilador
(2) umou mais compostos celecioTÉTeMO N9 124.111
een 11 de fevereiro de 1960
galvánico. do tipo que ccrnpremde nados do grupo consistindo de diclo1,
eufonia
de
energia
elétrica
conecro e monocloro benzoqulnones, hidro• EM 10 de novembro de 1960
tada a um el etrodo de contato superfi- quinonas correspondentes, quinonas
Requerente: interplan
Dec.:rações
Requerente: Ciba société AnonyMe, cial e urna agulha de ineerção no fo- ou misturas das mesmas.
Ltda. - Seio rauio.
l teulo niloeo. caracterizado pelo fato
Titulo: Armário desmontável para em Basiléia„ Suíça.
Total de 13 pontos.
liWatacões comereeee e outras. - Pontos característicos de: "Processo de com preender: uma caixa metálica,
Prioridade: Estados Unidos da Amepara a fabricação de novos compostos euteterc i elmente cilíndrica, em cujo rica. em 25 de maio de 1959 e 15 de
Preeleerea de Invenção.
de
naftaleno".
Privilégio
de
InArmário
desmontável
para
interier
se
aloja
um
jego
de
pilhas
19
fevereiro de 1960. sob os nos. 815.275
aue te m, em um de seus bornes ter- e 8.615, respectivamente.
Instalações comerceais e outras, ca- Eençeo.
Processo
para
a
fabricação
de
19
minaie,
contato
com
a
mencionada
racteri eleo pelo fato de ser executado com dois tipos de montantes tu- nevos compostos de- naftaleno, carac- caixa metálico. ou seja à extremidade
bulares. sendo um aplicado como fun- terizado pelo fato de em ácido 4-oxo- °poeta ao referido contato, dito bocal
" TERNE0 N° 119.832
do e neratitufdo por duas barras pa- 1:2:3:4-tetrahidronaftaleno -1- car. sendo feito de material isolante e perbixilicos
ou
seus
derivados
de
ácido
mitindo eme een eu interior e em diralelas li gadas entre si por travessas
Em 31 de maio de 1960
diepoos s próximo fLs extremidades das funcional reativo se converter o gru- recito nelal aloje-se a agulha de iaeo
x.irboxila
livre
ou
convertida
em
Allen
'rravers Russel Junior - Era
o
outro
aplicado
como
lacercã°.
de
eorte
que
pela
extremidade
e
,-1'14e,
me
teral do conjunto po unia barra que um grupo de amida de ácido ou áci- Interior se e etabelca contato também
Titulo: "Nóvo modelo de prendedor
se nrolonea, em suas extremidades em dos gama-fenil-gama-carbeenil-butil- com o outro borrie do mencionado
para livros de fõlhas soltas", - Pritrecho, nerperdieulares, sendo ambos cos ou um seu derivado de ácido rea- men de pilhas.
vilégio de Invenção.
Seeue o P onte 2os mertantes providos de pés regulá- tara conter.do um grupo oxo de se
ciclizar com o uso de ácido sulfúrico
veis.
lo - Nóvo modelo de prendedor
a 100%, como o agente condensante
Total de 4 pontoe
para livros de fôlhas soltas, c aracte
para formar um 1-carbamil-4-oxo-1.
pele fato de compreender dois-rizado
TertIVIO No 119.37f1
2:3:4-t.o trahldron9ftedeno e, se deseelementos tubulares uni dos quais enconverter
uma
base
livre
rejado.
se
TERMO Ne 118.729
cabdivel. de modo justo, no outro e
Em 11 de maio de 1960
sultante em um sal da mesma ou se
ambos terminados, numa das extremi
converter
um
sal
resultante
na
base
Requerente: The Felk Corporation dadeS, por flanges periféricos dispaEin 20 de abril de 1960
livre.
firma norte-americana.
rados: e pelo fato de que o elemento
tern
total
d15
penrce
Pontos característicos de: "Acopla- de menor diâmetro apresenta, ao lonRequerente: Flávio Ferreira Pinto
mento flexível para eixos": - São Paulo,
ge de duas geratrizes, diametralmente,
tecei° de invenção.
Titulo: Nóvo chaveiro - Privilegio
opostas, séries de depressões ou anta.
19 - Acoplamento flexível para ei- lhas fronteiras, da preferência. em
de invenefto.
TERMO Ne 124.45e
xos, tendo: um par de elementos aco- fome de meia luz, com um bordo
- Nevo chaveiro, caracterizado
nladores ,ubstancialmente coaxiais. ca- transversal circular voltado para a
pelo fato de ser en l iceda na usual peEm 25 de novembro de 1960
DaZe3 de uma rotação limitada em respectiva extremidade livre, ao pasça, nas guet e s5o colocadas as chaRequerente: American Cyanamicl terno doseu eixo geométrico comum. so que o outro elemento apresenta,
ves. univt corrente r.s extemidade da teataixiny.
e providos, cada qual, em sua face em dois pontos, diemetralmente, oposqual A N'nda uma reca plena ein arca
Local: Estados Unidos da América. !próxima da face -do outro elemento tos, uma saliência ou rebaixo Interno
ou cs, “-n 9 e-reede a dequado qualquei, Titulo:
Re-cristalização
de
demet11de uma série de dentes de transmis- suscetível de cooperar, com uma qualprov e e triernem PM suas extreelo em prokeção radial e circunferen- quer das referidas depressões ou emtnia-d ee. de rire= re. remi, são eneei- ^, "o-tetraciclIna,
-- Um proceso, de obtenção 0' e'almente enIncsios,. definindo entre talhas.
indo em reentremen- l e tereis previ s delnetil-cloro-tetracielina
purificada a eles uma série de sulcos ou ranhuras;
Segue o ponto P.
-tasnorech dumat

Elh

de et'oambro de 1959
R:seueeente: Société de prosp,e.caicn Et D Inver_tions Techniques Spa
Eour I:-Veluree - França.
Ap- rfeiçeannaltas em. plátolas (e ceaveeeo destinadas a fincar
pone..3 e outras objetos semelhantes,
coma ta,aizos. cavilhas e ,outros ma.
tereis duros e conpe.ctos e pistolas re
eulamtes. - Priviléga) de Invenção.
1 0 - Pistola de cravação para fincar, se„b a ação de uma carga explosiva. objetos como cavilhas, pontas,
tert ees e semelhantes em material,
(luvas e compacto, dotipo de cana
móvel em relação à culatra., destinada a receber um para estilhaços amovível, caracteriza pelo fato de compreender. dl-pe rto em sentido axial de
maneira imóvel. une anel elásticardente medi/Wel de encontro ao seu eixo
e ficrndo então encaixado no cano
para Impedir que éste deslise ao estar
ésee anel encolhido, podendo esse
anel ser retirado do cano sob a açâ,o
de meios de afastamento providos 'no
para estilhaços.
Seguem-se os pontas de 2 até 28.

-
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MARCAS DEPOSITADAS:
Publicação feita de aeórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará, e.
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante assa prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
biaeloaal da propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termos os. 643.572 a 643.574, de
1-644
Bruno Barracamo e Sergio Martins
Gomes
São Paulo

TARGA FLORIO
INDUSTRIA IRASILEIRA

Termo n.o 643.578, de 1-6-1964
Viação Tamoyo Ltda. .
São Paulo

nenituo
Classe 33
Transorte de carga e de passageiros

Classe 6
Termo n.• 643.579, de 1-6-1964
Para distinguir: Equipamentos esporAtalaia Comercial e Comissária Ltda.
tivos autornobilisticos
São Paulo
Classe 2/
Para distinguir veiculos esportivos e
suas partes integrantes
ATALAIA
Classe 49
Para distinguir: Petrechos e artigos
automobilístico exclusivamente desporClasse 50
tivos
Impressos cai geral
Termos ns. 643.575 e 643.576, de
Termo n.° 643.580, de 1-6-1964
1-6-64
Atalaia Comercial e Comissária Ltda.
Protentec Nacional Concreto Pré-MolSão Paulo
dados Comércio Indústria Ltda.
São Paulo

ágeN 000'
111410M1101 tildem

~Mu UM.

1110.1". nn "Afitara*

Classe 16
Para d.stinguir: Argila, areia, azulejos,
batentes, balaustres, blocos, bancos de
cimento, bloco de solo. cimento. blocos
de cimento, banquetas para janelas.
calha, cimento, cal, chapas isolantes.caibros, caixilhos, coluna, cerâmica para
decorações, chapas para coberturas, edificações premoldadas. estuques, estacas.
esquadrias, escadas de cimento, forros,
frisos, grades. janelas. lamelas de metal, ladrilhos, ladrilhos cerâmièos, lambris. luvas de junçãd, lajes, lajotas,
massa para revestimentos, material isolante contra frio e calor, manilhas, madeiras para construção, mosaicos, pedregulho, parquets, pingadeiras, placas para pavimentaçào, peças de concreu.. pré-rnolfladas, peças ornamertais
de cimento ou gesso para tetos e parede,. portas, portões, pisos. papel para
forrar casas. rodapés, soleiras para
portas, peças refratárias para construções tWos, tubos de concreto, telhas,
tabof de ventilação. vigamentos. venezianas, vitraux e vasos
Classe 50
•
klktinguir: Impressos cru geral.
tos, duplicatas, faturas, folhinhas.
notas fiscais. papéis ck. correspondêni ia, misFagrils, recibos. amtncios impressos
Ti-rmo ri,.° 643.577, del-6-1964

T ardei' Gomes & Cia. Ltda.
São Paulo
"AUTO PÓSTO SUMARÈ7INHO".
Cb .33 e 47
ulo d 17..,labelecimenti.

ATALAIA COMERCIAL E
.COMISSÁRIA LTDA.

Termo a.° 643.583, de 1-6-1964
Tênno n.` 643.592. de 1-644
Indústria de Trefilados Tubocerto Ltda, Companhia Paulista Indústria • Co
São Paulo
Laércio de Cereais
São Paulo

• TUBOCERTO
Industria Brealleira
Classe 21
Tubos para amortecedores de automóveis, tubos para breques
Termo ti.° 643.584, de 14-1964
Brand Publicidade S.A.
São Paulo

BRAND PUBLICIDADE
S/A.
Nome Comercial
Termo a.' 643.585, de 1-6-64
Brand Publicidade S.A.
São Paulo

BR AND

Classe 41
Para distinguir: Arroz
Termos na. 643.587 a 643.591, de
1-6-1964
Juntas Record S.A. — Indústria o
Comércio
São Paulo

úQUI8
Indústria Brasileira

Nome Comercia/
Termo n.° 643.581, de 1-6-1964
Manoel José da Silva
São Paulo

RECHEADORES DIVA
Indústria Brasileira

Classe 32
Órgãos de propaganda
Termo n.° 643.586, de 1-6-1964
(Prorrogação)
Societá Per Azioni Chianti Ruamo
Itália
PRORROGAÇÃO

Classe 11
Peça de metal para rechear carne,
legumes e frutas
Termo n.o 643.582, de 1-6-1961
Indústria e Comércio Chenilcoton Ltda.
São Paulo

UritNILCOTON

Indústria Brasileira
Classe 24
Para distinguir artefatos de algodão,
nylon, plásticos, cânhamo, caroá, juta,
lã, linho paco-paco, rami, raion, seda
natural e outras fibras: Alamares, atacadores, bicos, bolsas de tecidos para
senhoras, bordados, borlas, bandeiras,
cordões, cadarços, coadores de café,
cobertas para raqcetes, coberturas para
cavalos, debruns, en cenes, etiquetas, entremeio, entretelas, flâmulas, fitas, franjas, filtros de café, galões, laços de cha
péus, mochilas, montas, nesgas, ombrei
coa, passamanaries, palmilhas, pavios,
passamanes, pon-pons, pingentes, rendas, rédeas, redes, sacos, sacas, sacolas
tiras, telas p,,rn bordar e xergas

litliffillt .
Classe 41
Azeites, óleos comestíveis, banha, vinagre, suco e extratos de frutas em geral,
azeitonas, frutas secas, passadas e cristalizadas, doces, bombons, balas, chocolates, biscoitos, bolachas, massas alimentícias, pães, farinhas alimentícias ds
cereais, compostas ou não, raspas, féculas, grânulos, flocos, alimentação para
aves e animais, doces e frutas era conservas, preparadas em massa, em caldas em compotas e em geléias, legumes
em conserva e pickles, condimentos para
alimentos e colorantes, essências vegetais para condiçõentos e preparação de
alimentos, mostarda, canelas, travo,
carnes, peixes e mariscos era conserva,
em salmoura, em. extrato, em calda, em
pasta e em geléias; presuntos, línguas,
chouriças, salsichas, salames, massa de
tomates, sal, pimenta, herva doce, queijos, manteiga, café, chá e aveia cuco
de tomates e de frutas para Sm,
alimentares

•
Classe 5
Metal branco, metais and-fricções e metal patente, aço, alumínio, alpaca, bronze, chumbo, cobre, estanho, ferro, guza,
níquel, latão, zinco metais para ligas;
todos os metais acima sào em bruto ou
indústrias, podendo ser em barras, era
chapas, em fõlhas, em massas, em lingotes, em fio e vergas, em tiras, estampados. forjados, modelados, torneados
e perfilados e eletrodos
Classe 11
Juatas metálicas para automóveis, Cdminhões, tratores, motocicletas, para cabeçotes e cilindros de escapamento.
Juntas industriais
Classe 21
Para distinguir veiculos• e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de ~Sio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, canilnhonetas, carros ambulantes, caminhões,
carros-tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veiculas,
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços para veículos, direção, des..
lIcadeiras, estibos; escadas rolantes, elevadOres para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos . de direção,
freios, fronteiras para velculos, guidãoi
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas motocargas, motofurgões,
manivelas, navios, 6nibcs, para-choques
ara-lamas, para-brisas, pedais, paistões, rodas para bicicletas, ralos para
veículos, raios para bicicletas, reboques
radiadores para veiculos, rodas para
ve1culos, selins, tricicles, tirantes para
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veículos, vagões, velocípedes, varetas
de contrôle do atogador e acelerador,
troleibus, assaca de carro», toleets pata
remos
Classe 31
Para distinguia os ssguintes artigos de
vedação: Anéis de vedação para junções. arruelas. buchas, bolas -para vál
vulas, massas para calafetar, cículos de
borracha para potes, canaletas, gachetas, tõlhas de cortiça, lonas, lonas para
freios, mangueiras, mangotes, molas
para vedação, pestanas, palhas, tampas
tubos de jacto para vedação, tiras,
tampões, aubulações para vedação,
válvulas de vedação e juntas
Classe 6
Jogos de juntas completas para máquinas, veículos motorizados recobestos e
remorrnold

Tintos na. 643.598 e 643.599, de
Instrumentos de predsio, telêmetrtoa.
binóculos, colimadores, 'instrumentos
1-6-64
Indústria Química Orgánica Paulista matemáticos e clidáticoa, telescópios,
inioroscópios, sextantes, instrumentos de
S. A.
calcular, instrumentos físicos, micróSão Paulo
metros, máquinas fotográficas, instrumentos náuticos e instrumentos de
medição

Termo n° 643.606, de 141964
Olin Matrieson Chemical Corporation

Tèrzno n.o 643.601, de 1-6-1964
Jorge Y Julio Uranga S.A. Industrial,
Comercial Y Financielra
Argentina

Classe 3
Preparado vitaminico e arai-anêmico

PRORROGAOÓ
ADHEMAR
Indústria Brasileira

Classe 3
Para distinguir cano marca genérica.
produtos farmacêuticos
Classe 10
Massas plásticas para fins oclonbalógicos e guta percha. pontas de gutaperçha para obturações de canais, cera
laminada, cêra para Incrustações e articulação, ideal base, cera co`ante. sanTermo n.° 643.593. de 1-6-64
draca, godivas. verniz isolante, gesso.
Companhia Paulista Indústria e Co- amalgamas, líquidos e pós para limpeza
mércio de Cereais
e polimento, lixas, porcelanas, ruge.
'São Paulo
discos e rodas para desgastes. Algodão idró ilo. catgut, seda e crina para
sotitras,, protetores para seio, tira leite,
preservativos. sacos para gélo. bolsas
para água quente, irrigadores, tubos de
borracha para irrigadores. luvas e dedeiras de borracha para cirurgia, sonds S, drenas seringas para lavagens e
injeções, agulhas para injeções, instrumentos cirúrgicos para operações. ventaNas. termômetros. elinicos. guta per.-11;4. dentes artificiais, dentaduras, asnoatos nara enfermos. estojos de bolso
nara inStrumentoa cirúrgicos, grampos
toIwor
.:n ••n•.1
rara soturas, lençóis ds borracha para
hospitais, máscaras para an••stesia. paClasse 41
dialaa. a parelhos de pressa,' arterial,
Para distinguir: Arroz
aparelhos de stiatermita mesas de operaç.es, mesas para curativos. aparelhos
Termo na 643.594, de 1-6-64
para
massanena, esterelizaaores. estufas,
Vibrotex — Telas Metátlicas Ltda.
aparelhos de raios ultra violeta e caSão Paulo
deira para clinica médica, balanças para
•
clinica infantil. cânulas. :onta-gotas.
vl dros conta -gotas, duchas vaginais, esVIBROTEX
rittulas. agraphos. pincéis para garIndllstria Brasileira nanta, escalpelos, facas, pinças anatõaaca, tesouras, costótotmos, serras, serras paar raquotornia, escoprós. goivas,
Classe 11
martelos, ganchos para músculos, celaPara distinguir: Telas "atacas
lametras, bisturis: afastadores, curetas.
moinas, elevadores, trepanais, protetonano n.° 643.595, de 1-6-64
ras, perfuradores, limas Para os ossos.
Taberna dos Maragatos Ltda.
placas para ossos. agrafos para ossos,
São Paulo
eterocópio. ,..,
-99 nâinetros, lancetas. estiletes , especados, dilata zlorea histanametrtos,
depressores, anuscópios. retoscópios,
• MARAGATO8
bagias, adenótomos, abre-boca, abaixa'incluas, aparadores. porta-amálgama,
Classe ti
extratores, escavadores, colheres corPara distinguir: Churrascos, pizzas, fartes, calcadores e alicates, aparelhos
tie raios X e aparelhos de infra vermerefeições em geral
lho, pés, e braços artificiais de borTêrmo n. 9 643.596. de 1-6-64
racha, meias elásticas, olhos artificiais,
Conidure — Chapas Perfuradas Ltda.
aparelhos para surdes
São Paulo
TArrno na 643.600, de 61-6-64
M'crona; S. A. Aparelhos de Precisão
CONIDURE
São Paulo

Indústria BrasileirN

PRORROGA00

Classe 11
Para distinguir: chapas perfuradas
Têm, n.° 643.597 de 1-6-64
Geraldo Tacob e Oiavaldo M Silva
São Paulo.

DOCIREGIO
rtndastria Brasileira
Para

Isaa

aliasss
Doces. trstas •aaaas.
.
aristalian•las

Setembro de 1964.

micRoNAL
PIchistria

Braui leira

•
Classe 8
Para distinguir instrumentos de precisaa, InstrIlmento ,, cientificai e alentlfa
-.05 e itstrurnentos Óticos: teodolitos.
microscópios, nelicula antirefleura rara
Isca, lentes, lentes olrálmIcaft instrtumantas óticos de observação P medida,

" TI

URANGA

Estados Unidos da Antérica
Prorrogação

RUBRAGRAN
Têm° n9 643.607, de 1-6-1964
Indústrias Qcimicas Anhembi S. A.
São Paulo
Prorrogação

Classe 11
PRORROGAM.
Para distinguir ferragens e ferramentas
de toada espécie, artigos de metal
artisticamente trabalhados, artefatos
lodilatriaa Químicas In/tubi 8/ n
de metal, artigos domésticos de
Sio Paulo
metal e alumínio, utensílios para uso
doméstico, cutelaria em geral e outros
artigos de qualquer metal não incluídos
Classe 2
em outras classes, acessórios para veíArtigos da classe
culos, alicates, alicates cortantes, ancinano no 643.608, de 1-6-1964
nhos, alavancas, arrebites, arruelas, argolas, aldravas, armações de metal, Indústrias Qcimicas Anhembi S. A
São Paulo
abridores de laias, arames lisos e farpaProrrogação
dos, aparelhos de chá e café, refrescoa,
assadeiras, açucareiros, almotolias, arPRORROGAÇÃO
pões, arpões de .carregar, arcos de ser.
ra, arcos de púa, brocas, baldes para
gélo, bigornas, baixelas, bandejas, baSIPEL
cias, baldes, bombonieres, bridões para
animais, bules, bebedouros,. bolsas de
Indastria
aço, colheres para pedreiros, baterias,
caixas de metal para portões, compoteiClasse 28
ras, colheres para bolos, chaves, creArtigos da classe
monas, chaves de parafusos, calotas,
Termo no 643.609, de 1-6-1964
'conexões para encanamentos, caixas de
metal, chaves de fenda, chaves ingle- " Indústrias Qcímicas Anhembi S. A.
São Paulo
zaá, cabeções, canecas, copos, cacheProrrogação
pots, centros de mesa, coqueteleiras,
caixas para acondicionamento de aliPRORRIMAc.40
mentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras.
LTSOC1TRIR
cafeteiras, conchas, cuscuzeiros, coadores, colheres, cavadeiras, canos de
Indústria Brasileiro
escape de metal, catracas e
Indástriaa Qui:doai imhembl
corta-arames
Silo ?aula
Tê-mo na 643.602, de 1-6-1964
(Prorrogação)
Classe 3
Cia. Empreendimentos, Administração e
Artigos da *classe
Investimentos, lbec
São Paulo
Tétano n9 643.610, de 1-6-1961
Laboratório Geyer á. A.
Rio Grande do Sul
PRORROGAÇIO
Prorrogação
tztE$CINCO • FUNDO %AU
PARTICIPA
LEVO DE

DUSTRIAIS

CONRCII3

Classe 33
Expressão

Termo n° 643.604, de 14-1964
Chass. Pfizer 6 Co., Inc.
Estados Unidos da América

HUM011013Classe 1
1 Extratos de lúpulo, usados na imitis'
tria de fabrico de cerveja
Têrmo n° 643.605, de 14-1964
Pittsburgh Plata Class Company
Estados Unidos da América

,PRORROGAÇÃO

GERIAM!!
Laboratório Geyer S. A.
•
Porto Alegre
Industria Brasileira
Classe 3
Artigos da' classe
sTèrmo n° 643.612, de 1-6-1964
Loreto — Indústria e Comércio
Limitada
São Paulo

SOLARBRONZE
Classe 14
Vidro plano

I:t:0 DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

(mero

LOI?EnTO

Classe 41
Pêsaegos em caldas
•

