ESTADOS' UNIDO

1
SEÇÃO
ANO XXII - N.° 221

-^

DEPARTAMENTO NACIONAL
. iAUSTMAL
DECISÕES DO SR. SECRETARIO
DA INDÚSTRIA
Dia 16 de ..novembro de. 1964
Cooperativa dos Fruticultores de Limeira (Recorrendo do despacho que
indeferiu o térmo n.° 65.228, marca
Cegonha) - O Senhor Secretário da
Indústria exarou o seguinte despacho:
De actirdo com o art. 50 da Lei número 4.048-61 e da Portaria de 27-9
de 1963. conheço do recurso e lhe dou
provimento em virtude de não existir
nesta oportunidade qualquer impedimento legal a concessão do registro pleiteado. Reformo o despacho de fls. 9
e concedo o registro da marca. Rio de janeiro. - (a) Eduardo Por(dia Netto, Secretário da Indústria.
Lanifício Inglês S.A. (Recorrendo
do despacho que indeferiu o pedido de
registro na marca Mohair Lã; termo
n.° 148.362) - O Senhor Secretário
da Indáltria exarou' o seguinte despacho: Mantenho o despacho recorrido
de fls. 22, em consequência conheço
lo recurso e lhe nego provimento de
acordo com o art. 50 da Lei 4.048
e da Portaria de 27-9-63. - Rio de
remiro, em 12 de novembro de 1964.

-

(a) Eduardo Portella Netto -

•
,
Secretário da Indústria.
Indústrias Quirnicas Brasileiras Ou)erial S.A. (Recorrendo do despacho
me deferiu o tênno a° 162.221, marca Café Meia Lua de jcid Augusto
Ferreira) - O Senhor Secretário da
Indústria exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso e nego-lhe proviacato face aos pareceres. - Rio de
ianeiro, em 12 de novembro de 1964.

- (a) Eduardo Portella Netto - Se-

:retárto da Indústria.
Sandoz S.A. (Recorrendo do despacho que deferiu o termo a.° 162.307
marca Beladeina. de PM:qui:mica Ltda.)
- O Senhor Secretário da Indústria
exarou o seguinte despacho: Conheço
do 'recurso e nego-lhe provimento, face
aos pareceres. - R'o de janeiro, em
12 de novembro de 1964 - (a) Eduardo Porte/Ia Netto -- Secretário da
Elétrica Vera Cruz Ltda. (Recorrendo do despacho que indeferi o tal.:no n.0 167.692, marca Noveity) -O Senhor 'Secretário da Indúsirin exerci: o seguinte despacho: De acordo
zum o art. 50 da Lel 4.048-61 e
da Portadia Ministerial de 27.9-63,

conheço do recurso e lhe dou provimento de 'cerdo com os pareceres de
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fls. 12-13v e do Assistente jurídico
desta Secretaria. - Rio de janeiro,
em 12 .cle novembro de 1964. - (a)
Eduardo Portella Neèto - Secretário
da Indústria.
Refinaria de Sal Igoronhon Ltda.
(Recorrendo do despacho que indeferiu
o tèrmo n.° 168.430 marca Sal Dominó) - O Senhor Secretár:o exarou
o seguinte despacho: Na ausência de
outro impedimento legal, face a não
prorrogação do registro • Impeditivo na-,
mero 81.765, conheço do recu-so e
lhe dou provimento para reformar o
despacho recorrido de fls. 9 e conceder o registro da marca ad causam.
- Rio de janeiro. em 12 de novembro
de 1964 - (a) Eduardo Portella Netto - Secretário da Indústria.
Cia. U. S. Harkson do Brasil Indústrias Alimentícias (Recorrendo do
despacho que deferiu o gamo 168.672.
marca C.hica Chica dos Amores, de
Bar Caipira Ltda.) - O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte
despacho: De acordo com o art. 50
da Lei a.° 4.048-61 e da Portaria de
27-9-63, conheço do recurso e lhe negci
provimento para manter o despacho recorrido de fls. 14 na ausência de impedimento legal. - Rio de janeiro,
em 12 de novembro de 1934. - (a)
Eduardo Portella Netto - Secretário
da Indústria.
Capuano Logtalo s Cia. Ltda. (Recorrendo do despacho que indeferiu o
térmo n.° 175.963, marca Philips)
O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do
recurso e lhe nego provimento para
manter o despacho recorrido de fls.
a.° 16v, que se aplicar o art. 95,
n. 16 do Código da Propriedade Industrial. resguardou . Inclusive a prorrogasão do registro internacional número 68.594-B. -- Rio de janeiro, em
12 de novembro de 1964. (à)
Eduardo Portella Netto - Secretário
da Indústria.
Gerlinger. 6 Cia. Lida (Recorrendo
do despacho que indeferiu o tármo
n.o 180.722, marca Blizzard) O
Senhor Secretário da Indústria mirou
o seguinte despacho: De acordo com
o art. 50 da Le: n.° 4.048-61 e da
Portaria de 27.9-63, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar o despacho .recorrido de fls. 9
o conceder o registro na falta de outro

impedimento legal. - Rio de ,janeiro.
em 12 de novembro de 1964. (a)
Eduardo Porte/ia Niko - Secretário
da Indústria.
Depósito de Retalhos Moreira Ltda.
*(Recorrendo do despacho que deferiu
o têrmo n.° 181.47, titulo: Depósito
de Retalhos) - O Senhor Secretário
da Indústria exarou o seguinte despacho: De acOrdo 'com o art. 50 da
Lei n.° 4.048-61 e da Portaria Ministerial de 27-9-63, nk conheço da recurso interposto a fls. 9, e mantenho
o despacho recorrido de fls. 9, com
aplicação dos arts. 197 e 133 do Código. - Rio de janeiro, em 13 de novembro de 1964. - (a) Eduardo
Portella Netto - Secretário da Int
Cia. Droguista de Expansão Varejista Drogadada (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo 181.665,
marca Ambition) - O Senhor Secre
tário da Indústria estarou o semaipta
pacho: De acordo com o art. 50 da
Lei n.° 4 048-61 e da Portaria de 27
de setembro de 1963. conheço do recurso e. lhe dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls.
a.° 12: e concedo o registro, na ausência de impedimento iegal. - Rio de
Janeiro, em 13 de novembro de 1964
- (a) Eduardo Portella Metro Secretário da Indústria.
Isaac franco (Recorrendo do despacho que indeferiu o têrmo 189.518.
marca Dior) - O Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Nos termos do art. 50 da Lei 4.048
de 1961 e da Portaria de 27-9-63,
conheço do recurso e seu não provimento para manter o despacho recorrido, que aplicou ac -.aso o art. 95.
n.° 9 do Código. -- Rio de janeiro,
Cm 12 de novembro de 1964 - (a)
Eduardo Portella Netto - Secretário
da Indústria.

falta de prorrogação do registro 'saturo 73.331. - Rio de janeiro. em
12 de novembro de 1964. - (a)

Eduardo Portetla Netto - Secretário

da Indústria.
Lingner Werke GMBH (Recorrendo
do despacho' que deferiu o tétano
mero 236.872, marca Odalfix, de Leo.
poldo Ribeiro Vieira) - O Senhor
Secretário- da Indústria exarou o seguinte despacho: Conheço do recuava
e lhe nego provimento face aos pareceres do De. Assistente juridico e do de'
fls. 23, para manter o despacho recorrido de fls. 17. tudo de acordo com
o art. 50 da Lei n,° 4.048-61 e da
Portaria de 27-9-63. - Rio de janeiro,
em 17 de agosto de 1964. - (a)
Eduardo Portella Na/te, - Secretário
da Indústria.
Orbis Publicações S.A. (Recorrendo do despacho que indeferiu o ter.
mo n.° 240.962, marca Rancho Grande,
de Editorial Bruguera Ltda.) - O
Senhor Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho: Nos térreos do
art. 50 da Lei n.° 4.048-61 e da
Portaria de 27-9-63, conheço do recurso e lhe dou provimento para conceder o registro da marca, de acordo
com os exemplares de fia. 14-16, na
falta de impedimento legal (falta da
prorrogação do registro Impeditivo número 131.843, fls. 18-18v). - Rio
de janeiro. em 12 de novembro de
1964. - (a) Eduardo Portella Netto
- Secretário da Indústria.
Champagne Heidsieck 8 Co Monopole (Recorrendo do despacho que Indeferiu o tarmo n.° 241.130 marca
Heidsieck) - O Senhor Secretário da
Indústria exarou o seguinte despacho:
Nos térmoa do art. 50 da Lei 4.048
de 1961 e dá Poetaria de 27-9-63.
conheço do recurso e lhe dou provimento para conceder o registro pleiteado na falta de outro impedimento
lega/. - Rio de janeiro, em 12 de
novembro de 1964. - (a) Eduardo
Porte/Ia Metro - Secretário da Indústria.

Schullce 6 Mayr GMBH (RecorrenEstamparia Caravellas S.A. (Re- do do despacho que deferiu o tármo
correndo do despachr que indefer-o o n.° 267.085, marca Gargotone, de Lab.
têrmo n.° 232.135, marca Electrofil, Farmaquion Ltda.) - O
Senhor Sede Isofil S.A. Fios Cabos e Materiais wetário da Indústria exarou o seguinte
Isolantes). - O Senhor Secdetário despacho: De acordo com o art. 50
da Indústria exarou o seguinte des.
nachoi .- De acôrdo com o art. 50. da da Lei n.° 4.048-61 e da Portaria de
27-9-63, conheço do recurso, e lhe
Lei n.P 4.048 e da Portaria de 27-9 nego provimento para manter
O desde 190. conheço do recurso e lhe ,dou pacho recorrido de fls.
7% na atascaprovimento para conceder o' registro cio de qualquer impedimento legal. da marca. , req uerida, ou virtude aio
Rio de janeiro, em 12 de novembre
ex stir mais o impedimento que deu de 1964. - (a)
Eduardo Porfella
causa ao incleferimfflo de fls., 11v, lNetto -

Secretário da Indústria.
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• -- As Repartieões-. Públicas

Novembro de

g.›.PEDIENTg

'deverão retneteiP .expediente
.destinado • à - «publicação nos
, jornais, diàifamente, até às
15 horas, -exceto aos- sábados,
'quando deverão fazê-lo até .às

DEPAIRIMMENTO .DE IMPRE'!SA rAÇIONAL
DIRETOR GERAL

•

11,30 /i».
.
— As redámações.pertinen. tes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, de. verão ser formuladas por es-crito, à Seçãn de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.— Os originais deverão ser
'dactilografados e lutentieados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e erienaps.-- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuaís, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
-- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso previu.
Para facilitar aos asstnantes
a verificação do prazo de vali.
desde de suas assinaturas. na

Espolio do Dr. Anibal Varges (Recorrendo do despacho que deferiu o
têrmo n.° 267.788 marca Loubet.1, de
Lab. Loubet de Produtos Farmacêuticos Ltda.) — O Senhor Secreario
da Indústria exarou o seguinte despacho: De acórdo com o art. 50 da
Lei n.° 4.048-61 e a Portaria de 27
de setembro de 1963, dó Esmo. Sr.
Ministro da Indústria e Comércio
conheço do recurso e lhe nego provimensa para manter o despacho recorrido de Fs. 7v, visto a possibirdade
de coexisténcia das marcas registrada
e registranda. — Rio de janeiro,. era
12 de novembro de 1964. — (a)
Eduardo Portella Netto — Secretário
da Indústria.
Bracco Novo:herapica Laboratórios
Sociedade Anón.ma (Recorrendo do
despacho que deferiu o termo. 359.280.
marca Rubrolisina. de Laboratório Nitra Ltda.) — O Senhor Sec-etário da
-Indústria exarou o seguinte despacho:
De acórdo com o art. 50 da Lei
u° 4.048-61 e da Portaria de 27-9-63,
conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter o despac.ho recorrido de fls. 10 que deferiu o psdido
R o de janeiro, em 12
de fls. 2.
de Janeiro de 1964. — (a) Eduardo
Portefis NertJ — Secretário da Indústria.
Farbwerke Hoechst Alctiengesellsc:haft
Vorra Wleister Lucius Bruning (Re
correndo do despacho que deferiu o
ti-aio n.o 359.463 marca Meverinal,
de Medicamentos Alopaticos Nacionais
Sociedade Anónima) — O Senhor Secretário da Indústria exarou o seguinte
despacho: Nos térruos do art. 59 da
Lei n.° 4.048-61 e da Portaria de 27
de setembro de 1963, conheço do recurso e lhe nego provimento. para
manter o despacho recorrido de fls. 6v.
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SEÇÃO ai
Sécio da publicidade ao expediente do Dapartarn•nte
Nacional da • Propri
InduertrIall do Ministério
de indéatria • Carreai...sio

insistso rira oticInEw do Deperlimento de Irr,.prtnea Nacional
1SSINATURAS

RÈ:PART195E'S E PAIITICCI..111ES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
600,09 ,Semestre . . • Cr$
Semestre . . . Cr$
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano •
Cr$ • 900.00
Exterior:
. Exterior:
i
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte superieir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mès e o ano em
, que findará.
A fim de evitar solueão de

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

Da 16 de novembro de 1964

Marca indeferida:
N.° 360.295 — Motoreta — Bicicletas Monark S.A. —'Cl. 6.
EXPEDIENTE IDA DIVISÃO
- DE PATENTES
Dia 16 de novembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso p-svisto pelo artigo a.° 14 da
Lei n.° IAM de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado. ficam dotificados os requerentes
abaixo abaixo mencionados a comparecerem u èste Departamento "a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final
concernentes h expedição dos respectivos certificados dentro do p aso de
SESSENTA MAS
na • fre-ria

— As' Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas eté 29 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
— A fim de posvibililar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à - suà aplicação. solicitamos
usem os interessados preferenciohnetiN cheque ou vale
rosto!, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de In: vren-sa Nacional.
— Os • suplementos ès edieões dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ai() da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no' alo da' assinatura.
— O custo de cotia e.temtlar ,
atrasado -dos órgãos .oficiais
será, na venda avulsa, acresci- do de Cr 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1.00, por ano.
decorrido.

N.° 120.312 — Processo para reduzir o teor em ferro dos minérios
ou ai concentrados de cromita cem
reduzir apreciàvelmenle o teor em
Cr203 — Haalmer Cor.
N.° 120.536 — Processo para
fabricar fechos corrediços — William Prym We'rke R. G. William
Prym Werke Kommanditgescllsehaft.
N.0 121.219 — Artigos de cobre
providos de uma camada superficial promovendo a 'aderência de
adesivos e processos para propr.
cionar esta camada — N. V. Phis
jos Olopjlampenfabrieken.
N.0 11.620 — Chave especial
para fazer embalagens Dalila
Pereira Szyska .
Privilég'o de 'invenção deferidos:
NP 123.188 — Processo de preparação
de polimetros enxertados
N.° 93 444 — Processo aperfeiçoado de preparação a ap:icação de novos ou em blocos — solvay & Cie.
catanzadores para potimerizar alfa oliN. o 123.232 — .111istuirailor 6ern
finas e os catalizadores obtidos •pelo partes móveis para misturar
respectivo processo — Esso Research dos misturar elementos e para
and Engineering Co.
fundição ou prensagem de moldes
N. 109.392 — Processo de têrmo para fabricação tais P e rne o tOS —
moldagem de laminas termo islast.cas N. V, Ornierzoekingsjostjtuut Desaarels.
— Hedwin Corp.
NP 123.555 — Processo de proN. 112.936 — lima solução revelado-a 'eletrolit ca es'avel e processo duzir novos istres — Sandoz S. A.
N.0 123.581 —
perfekoarlo
para produzir depositivos formadores
de imagem usando a mesma — Min- processo de p olimerização — Naa
nesota Mining and Manufactur:ng Co. floria! nj s tillera And Cheiniral
NP 113.677 — Composições de Corp.
Poli F.l.deres — Monsanto Co.
N o 121.436 — Disposjtjvo para
N.o 113.693 — Processo para produção contínua de "'séries de
preparação — Beecham Research elementos para fechos de Correr —
Pat p rifgP q ell g ehaf1 Pinte & Co.
Laboratorjes
N 0 1?1.833 — Processo - para a
N.0 1 13.990 — kpe s feiçaan)enlos em tuaçarolneiras — T M I separação de uma mistura por
; meio de distilação exlratjva —
Rosearsh United.
N.0 111.314 — Fabricação de Shen InternatIonale fissura
Intssliappil N. V.
— Mio-nato CO.

na ausência de impedimento legal. —iparágrafo únIço do art:go n° 134 do
Rio de janeiro. em 12 de novembro !Código da Propriedade Industrial.
de 1964. — (a) Eduardo Portella
Desarou.esmento de privilégio de
Secretário da Indústr'a.
Netto
invenção:
Sac. 'sluiabinha Hote:s Ltda. (Recorrendo do despacho que inslefer u o
Augusto Gardini e Teresa Gardini
têrmo n.° 360.120, expressão de pro- (No
pedido de desarquivamento da
paganda: Quota Condorninio) — O patente
privilégio de invenção. .térmo
Senhor Secretário da Indústria exarou n.° 104.854)
-- Concedo o desarquio seguinte despacho: De acórdo com vamento.
o art. 50 da Lei n.° 4.048-61 e da
Guilherme Frederico Steger (No peIortaria de 27-9-63, conheço o recurso
e lhe nego provimento para manter o dido de .1.ssiguivamento da patente pridespacho recorrido que ben; aplicou ao vilégio de invenção, térmo 112.186)
caso em apreço o art. 125 n.° 2 do — Concedo o desarquivamento.
Luiz rsotimbrowskey (No pedido de
Cód:go. — Rio de janeiro, em 12
de novembro de 1964 — (a) Eduardo desarquivamento da patente privilégio
PorfOla Neto — Secretário da Indús- de invenção, termo n.° 118.050) -Cor:ceou o desarquivamento.
tria.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE MARCA

1964
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N.0 96.202 - Adalberto Zarews- N. 0 127.831 - José Elton ReN. o 154.414 - Nevo dispositivo
para entretenimentos - Stephane kl e Antonia Sinopolj Bombach - zende Nogueira. - Arquive-se O
processo.
Cumpra a exigência.
Joseph Brondello,

N.0 106.439 - Aloie Crepjneek
N.o 149.629 - NOvo dispositivo
Retifiva00 de-aespacho de ar- alimentador de trama para teares - Cumpra •a exigência.
quive-se
publicado 'em três de no-N. o 111.465- Luciano Selmi
Tecelagem Taquara 8. A.

de Pilat1 Araldo para Feliz Cio!!! e Raphael Delfha0. 2 - Dos
direite* de Raphael Delfino, para

vembro de 1984.
Dei - Cumpra a exigência.
Tèrmo:
a preparação de aparas de . ferro N.o 116.330 - Padrão Indústria
g
fundido destinadas a serem incor- Metalúrgica e Comércio S. A. - N. 0 128.142 - Decor Vitt%
Cumpra
a
exigência.
poradas em cimento e produto reManteiho a exigência,
NP 117.119 - Cia. United Ma- mitada.
sultante deste processo - Franz
fica sem efeito o despacho de archinery
do
Brasil
Cumpra
a
Denis Ocorges Nonnon.
quiva-se publicado que por um
N. o 138.005 - Aperfeiçoamen- exigência.
equivoco foi publicado.
tos em carros elevadores hidrauN. o 117.860 - Carliera Italiana
/ices - Osmano Bellinetti.
S. P. A. - Cumpra a exigência.
Exigências
N. o. 117.890 - Ornar Claro de
Modêlo de utilidade defe- Oliveira - Cumpra a exigência.
Têrmos:
rido:
NP 118.827 - António Augusto
0 121.535 - N. V. Philips'
N.
- Cumpra a exigência.
Gloellampenfabrieken. - CumN. o 123.532 - Conjunto de proN.o 118.963 - Indústria Univetas lacradas para laboratórios vercon Ltda. - Cumpra a exi- pra a exigência.
N.° 124.989 - Continental ¡lobioquimicos - Dr. Eça Pires de gência.
tou Corporation. - Cumpra a
Mesqui t a .
N.0 126.955 - Roberto S. Bue- exigência.
NP 121.791 - Um nóvo modelo
N.o 129.949 - Eaton Manufacno
- Cumpra a exigência.
de fivela. para cinto - Artefatos
Neves tunng Company. - Cumpra a
N.0 128.974 de Couro Rower Ltda.
Guimarães - Cumpra a exigên- exigência. N.0 130.495 - United EngineModelo industrial indeferido; aia.
N. o 129.477 - Ivan Ribeiro Be- eting And Foundry Company.
Cumpra a exigência.
NP 121.214 - Original modelo raidj - Cumpra a exigência.
N. o 130.538 - Sperryrand
N. o 129.478 - Albino Bezerra
de tijolo - Ferragens Madureira
Cumpra a aldde
Oliveira
Cumpra
a
exigènCorporation.
S. A.
gência.
eia.
N. 0 129.503 - Edir Dias de Car- N. 0 130.981 - Telefunken PaDesistência de processos:
valho Rocha e José Bulcão - tentverwertungs G.M.B.H. Cumpra a exigência.
Farbenfabriken Bayer Aktienge- Cumpram a exi g ência.
N. o 132.242 - Luiz Otto Sch- N.° 131.618 - Leesona Corposellschaft - Declara a desistência
do têm° 132.387 - Privilégio de mutizier - Cumpra a exigência. ration. - Cumpra a exigência.
N.0 132.261 - Oswaldo Gamba
invenção para Agentes Fungicidas
EXPEDIENTE DA BEÇA° DE
- Anote-se a desistência e arqui- - Cumpra a exigência.
NP 13.261 Cypriano Guari- TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
ve-se o processo.
Franz Plasser Bahnbaumaschi- gila Netto e Roberto Cervantes Transferência e alteração de
nen - Declara a desistência do Cumpra a exigência.
nome
de afiliar de processos.
N.0 132.270 - Dionidio Denodai
tèrrno 154.395 - Privilégio de invenção para dispositivo para cor- - Cumpra a exigência.
Rio 16 de novembro de 1964
N.0 132.271 - Dionio Dedada!
rigir a pasição de uma via férrea
International
Minerais & CheCumpra
a
exigência.
- Anote-se a desistência e arquiN. o 132.274 - Rubens Silbert mical Corporation. - Transfeve-se o processo.
rência para seu nome da patente
Finkk - Cumpra a exigência.
N.o 132.275 - Rubens Silbed 88.415, privilégio de invenção.
Exigências:
- Anote-se a transferência.
Finkk - Cumpra a exigência.
De Milus Comércio e Indústria
N.° 132.277 - Ernani Murath
Ibesa Indústria Brasileira de
de 'Roupas S.A. - TransferênEmbalagens S. - A. - No pedido Lopes. - Cumpra a exigência.
de reconsideração do despacho de N.0 132.283 - Nikola Matie - cia para seu nome das patentes
números:
deferimento do têm° 93.538 - Cumpra a exigência.
N. 0 4.705 - Desenho indusN. o 132.284 - Amilton Dj GiorPrivilégio de invenção - Cumpra
trial.
gi - Cumpra a exigência.
a exigência.
N. 0 132.670 - Vjrglijo ardoso N. 0 4.712 - Desenhos indusNP 61.118 - Ladislav Rys trial.
Pina - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N.° 8,5.017 - Philips Petroleum _N.° 132.695 - Paul Kosar. N. 0 4.713 - Desenho industrial.
ComPanY - 'Cumpra a- exigência. Cumpra a exigência.
N.° 96.867 - Peter Litskanov N. 0 132.696 - João Ferreira
N. 0 4.714 - Desenho indusGomes. - Cumpra a exigência. trial.
-- Mantenho a exigência.
N. 0 4.711 - Desenho indusN. o 96.868 - Peter Litskanov N. 0 132.706 - Arnaldo Bergamo. - Cumpra a exigência.
trial.
- MantenhO a exigência.
N. 0 153.422 - Benedito Falis
N.° 112.390 - United States
N. 0 4.715 - Desenho indusAtomic Energy Commission, - do Nascimento. - Cumpra a exi- trial.
gência.
Cumpra a exigência.
N.o 4.716 - Desenho incluaN.o 115.951 - Dunlop Rubber
trial.
Diversos:
Company Limited - Cumpra a
N.o 4.717 - Desenho indusexigência.
trial.
Têrmos:
N.0 128.024 - Apparatefabrik
N. 0 4.718 - Desenho' inchasA. O. - Cumpra a exigência.
vacum raman.
N. 0 94.381
trial.
N.o 123.156 - Eastnian Kodak - Concedo o desarquivamentà.
N0 . 4.732 - Desenho Indus- '
Company - Cumpra a exigência.
N. 0 122.789 - Fotunato Bechir.
N. o 126.866 - Carlos Alberto - Concedo o desarquivamento. trial. - Anotem-se as transfede Oliveira Riga - Cumpra a exiN. 0 141.503 - William Pollack. rências.
Copie Lead And Zinc Mines Ligência.
- Concedo o desarquivamento.
mited
e Headway Red Lake Llold
Boyd
Kinnett
N.° 113.416 - Diamond Gard- N. 0 112.639 Mines, Limited. - Transferência
ner C,orporation - Cumpra a exi- Limited. - Arquive-se.
gência.
N. o 113.748 - Angelo Mastan- para seu nome da patente 84.311,
N. o 121.273 - Ford Motor Com- tuono. - Arquive-se o processo. privilégio de invenção. - Anoa transferência.
pany - Cumpra a exigência.
N. 0 117.991 - Frederico Maria te-se
Arquive-se o processo. Felix Cio!!!. - Trargerisocia
-N.° 128.070 - Franciszek Grzy- Kozcy.
para seu nome da patente de núwinski - Cumpra a exigência.
N. 0 127.778 - P. Hoffmann mero
85.898, privilégio de invenLa
Rocha
&
Cie.
Societe
AnonyN. o 128.329 - FMC Corporação. - Anotem-se 1, dos direitos
me: - Arquive-se o processo.
tion - Cumpra a exigência.

N. 0 Processo do instalação para

-

Feliz Cloffi.

Cia. Brasileira de Habitação
Popular. - Na transferência
para seu nome da patente 67.792.
privilégio de invenção. - Ano-

te-se a transferência .
Cunall Indústria e Comércio
Ltda. - Na transferência da patente de n. o 69.152, privilégio de
Invenção. - Anote-se a transferência.
Ga:eria Moderna Livraria Lmitada. Transferência para
seu nOnle da marca A Galeria Mo_

derna n. 0 199.308. - Anote-se a

transferência.
Indústrias Macedo Serra S.A.
- Pede para ser anotada na
marca Serra n. o 210.861, a alteração do nome da titular. Anote-se a alteracâo do nome.
Comércio e Indústria Irmãos
Barbosa S.A. Cirbasa. - Transferência para seu nome da mar-

ca: Dona Beija n.0 213.873. Anote-se a transferência.

W. A. Slin5es, Dias & Cia. Limitada. - Transferência para
seu nome da marca Delgod Xampu, n.0 277.261. - A-note-se a

transferência.

Bamal Indústria e Comércio de

Moto Peças Ltda. - Pede para
ser anotada na marca: Barna'
n.0 292.927, a alteração do nome
da titular. - Anote-se a alteração de nome.
Laboratório Clinsax 8. A. - pede

para ser anotada na marca - Neocodid termo 177.999 - a trenaferência e a alteração da nome da
titular - Anotem-se • transferência
e a alteração.
Engarrafado ra e Distribuidora de
Bebida. Pirasaununga Ltda. - traiu.
ferência para seu nome do título: Fábrica de Bebidas • Cape% Branca
- número tiirmo 183.310 - Anote.
se a transferência.
Americano Comércio Indústria do
Produtos Alimentícios S. A. - podo
para ser anotada na marca - Café
Americano - termo 410.062 alteração do nome da titular - Anote-Se a alteração de nome.
Aristide! Ferreira de. Castro
-transferência para seu nome da marca
Astral - termo 456.656
Anote-se a transferéncia.
M. G. Araujo transferência para seu
nome da marca - Monção - termo
456.£20 - Anote-se a transferencia..
Antonio Lemes. Filho - transferia.
eia para seu nome da marca -- Café
São Miguel - termo 466.450 Anote-se a transferência.
Irmãos Gonçalves Ltda. - tramaferen•ja para seu noir,e da marca
Café São Miguel - térrno 466.450
- Anote-Re e transferência.
Costa Ferreira Ltda. -- transferia.
cia para seu nome da 'marca - Co,..
fer - número 178.621 - Anote-ap
e transferencia.

Exigências
Pirelli S. A. Cia. Industrial Brast
leira - na exploraçio da contrato de
número 4.681 - modélo de utilida.
de - Cumpra • exigência.
Invictus Rádio • Televisão Ltda.
- na transferência da patente núm..
ro 4.78$ - modilo de utilidade
Cumpra a exigência.

•
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Pirelli S. 41, Cia. Industrie'1,Bradleira - na exploração de contratoda
patente 35.721 - privilégio de invenção - Cumpra • exigência:
Ibramasa Indústrias Brasileiras de
Materiais Para Polimento S. A. na transferência da patente 45.718 privilégio de invenção - Cumpra e
exigência.
_ Deering Milliken Research Corporation - no pedido de apostila na
patente 55.969 - privilégio de in.
venção - Cumpra a exigência.
•
Torque S. A. Indústria e Comercio de Máquinas Elétricas - na over:.
bação de contrato da patente 54.901
- privilégio de invençãc. - Cumpra

a exigência.
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Por despacho do k Cheta da Se- rente S. A. - estabelecido em São
ção foi mandado averbar o contrato de Paulo -* Brasil - Averba-se o ocCi.
exploração da marca - Reflex - trato de exploração. registrada sob nútnero 250.084 constante do clichê abaixo, de propria
dada de Técno-Quimica 13. A. - esAutoriza:state
tabelecido no Rio de janeiro -. em
IRE= /111ate ZR2M,L23) olticirw
leaaarrn
bação de contrato do registro 274.179 favor de: Tintas Reflex do Nordeste
S. A. - estabelecido em Pernam.
8/4
- Cumpra a exigência.
Bamal Indústria e Comércio de Mo- buco - Averbe-se o contrato de exploração.
ta-Peças Ltda. - na alteração de nome do registro 292.808 - Cumpra a
registro 245.970 - Cumpra a exigência...
Texaco (Brasil) jh A. Produtos da
Petróleo - na averbação de contrato
do registro 266.141, - Apresente clichê.
Avon Cosméticos Ltda. - na aver-

exigência.
• Confecçóes
'
Vouga Ltda. - na transferência do registro do titulo 295.492
- Cumpra a exigência.
Produtos de Toucador Realce Ltda.
.- na alteração de nome do registro
159.227 - Cumpra • exigência.
QIF - Química Intercontinental
Farmacêutica Ltda. - na transferência do registro 206.824 - Cumpra
exigência.
Deoclides Heitor Jendiroba - na
transferência do registro 247.685 Cumpra a exigência.

Cia. de Canetas Compactor - na
transferência da patente 4.737 :modelo de utilidade - Cumpra a rdgencie.
Turboloom Corporation - no pedido de restauração da patente 41.770
- privilégio de invençãL - Cumpra
a exigência.
Metalúrgica Materazzo S. A. - na
Cl.. de Canetas Compactor - na
averbação de contrato da patente de
alteração
do nome do Urino 269.627
número 46.599 - .privilégio de inCumpra
a exigência.
venção - Mantenho a exigência.
Casa Reinaldo Neves Ltda. - na
Indústria e Comércio Trorion S. A.
transferência do termo 473.267
- na exp loração de contrato da pa- Cumpra a exigência.
tente 47.208 - privilegio de invenFábrica de Ima Permanente e Comção - Cumpra a exigência.
Industrie Verwertungsprodukte Ans- ponentes Eletrônicos Imos: Ltda. talt - na transferência da patente na retificação de nomeno termo máirá:mero 60.036 - privilégio de inven- mero 465.1591 - Cumpra • exigência.
ção - Cumpra a exigência.
Diversos
Indústrias Químicas Eletro Cloro
Ludolf & Cia. Ltda. - na transfeS. A. - na exploração de contrato da
patente 61.759 - privilégio de in- rência do registro 170.280 - Arquive-se, por falta de cumprimento da
verção - Cumpra a exigência.
James North do Brasil S. A. Equi- exigência.
M. Mattos & Cia. Ltda. - na transpamentos Para Segurança Industrial
- na averbação de contrato da pa- ferindo do termo 407.772 - Arquitente 61.952 - privilégio de inven- ve-se, por falta de cumprimento da
exigincial
ção - Cumpra a exigência.
Sociedade Carioca de Expansão e
Indústrias Químicas E/etro Cloro S.
A. (Ejetor) - na exploração de con- Representação Comercial S. A. - na
transferência do registro 161.339 trato das patentes .da números -63.468 - privilegio de invenção - Arquive-se, por falta de cumprimento
63.573 - privilégio de invenção - da exigência.
63.604 - privilégio de intrancão EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Cumpra as exigências.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Ishikasvajima Harime JugOgyo Xebushiki 1Caisma - na alteração de
Uso Autorizado de Marcas
nome da patente 66.192 - Privilegio
Cumpra a sxigenebs.
de invencão
Rio, 16 de Novembro de 1964
Indústrias Químicas Eletro Cloro S.
A. (Elclor) - na exploração de contrato da patente 68.007 -:- privilégio (Artigo 147 Parágrafos 1.0 • 2: do
Cédigo da Propriedade Industrial)
de invenrão - CU?" ,,T14 a exigência.
Errist Jacobi to Co. X .0. - na
Por despacho do Sr. Chefe da Se~radio de nomo da ostente 68.054 ção 6mun mandados averbas os con- privilégio de invenção - Cumpra tratos de exploração das mercas • exigência.
Arcos - registrada sob n. e 172.173
Onoyuld Hasegawa - na transferên- - constante do clichê abaixo, de procia da patente trino 131.750 - pri- priedade
de - La Soudure Eiectrique
vilégio de invencão - Cumpra a exi- Autogene - estabelecido na Bélgica
ainda.
e em favor de: Arcos Solda ElétriInternational Minertls & Chernicel -ca Autogène
S. A. - estabelecido em
Corporation - na transferinciado São Paulo - Brasil - Averhem-se
termo 127.802 - privilégio de inven- os contratos de exploração.
ção - Cum pra a exidincia.
•
Leopoldo Congo - na transferir,
Propri
e
tári
P
da da marca 163.797 - Cumpra
LÁ S017DIIRE ELECTRIQUE
exigência.
AUTOGarm S/A.
Toddy do Brasil S. A. - na Ryer
bação de contrato de n.o 171.714
Atitoriztda.
Cumpra a exigência.

Dominante -Coldre° • Indústria de
bebidas Ltda. - na transferência do
ésgistro 208.276 - Cumpra • exigènaila.
Robm as Haat Company - na atração da contrato do registroL243.431
Cumpra a arrig&itda.
' Paibriea de Colchão de Molas !na
Nação Ltda. - na tranderAncia do

Novembro de 15164

IlReffilex
Titular; TECNO-QVINICA 8.A.
. Rio do Janoiro-O.B.
Por despacho do Sr. Chefe da sewxenciada: TINTAS ~LEX DO
NORDESTE S.A.
ção foi mandado averbar o contrate
Recife - Permeeettool de exploração da marca - /Talwarde
Águia -

ção foi mandado averbar o contrato xo, de propriodada de - Media In-

de exploração da marca Phoenix dustriei Lintited - estabelecido na

-- registrada sob número 254.265 constante do cliché' abaixo, de propriedade de The British Heat Regia
ling Glass Company Limited - estabelecido na Inglaterra -- e em favor
de - Nadir Figueiredo Ind. • Com.
S. A. - estabelecido em S. Paulo
- Brasil
Averbe-se o contrato de
•

exploração.

Inglaterra - em em favor de Lia
abas Corrente S. A. - estabelecido
em Mo Paulo - Brasil - Averbe-Ge
o contrato de exploração.
futtortzantt

112E111H I3D17822:53472.
ftutorized,

2110imIX
• PEOPRIWABIÁ

iscímnisa selt osisTiwa
ATIA88 compAlt Libara
liaclfficIADA
tala riciusigno
cOvIRCI0 sia;
INDOSTRIÁ
da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - MIT/arde
- registrada sob afamara 297.933 Por despacho do Sr. Chefe

--

USW 00~3 1/A41
ranNertmo

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - MIlwanle
Águia - registrada sob. número 287.936 - constante do clichê aba/
xo. 4, propriedade de: Needla
dustries Limited - estabelecido nela.
glaterra - • em favor de: Unhas Coo.
rente S. A. - eitabelecido em Sã*
Paulo - Brasil - Averbe-se o con-

constante do clichê abaixo de propriedade de - Needle Industries Limited __. estabelecido na Inglaterra e em favor , de -- Linhas Correntes
S.
estabelecido em S. Paulo Brasil - Averbe-se o contrato de exploração.
trato de exploração.

,AutoRrzaTE
REEI= IN= MIM MD.

Allter1 zanze

NZEDLE ISDOSIXCES.LTD

ftUTORIZADA“

autorizada

LINHAS CORREM. 5/A.

T.INFLiS CORREM. Vá.

ARCO - SOLDA EMTRIOA
Por despacho do Sr. Chefe da SeAUTOGENA S/À.
ção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca - Agida Milwards - registrada sob número 287.934 - constante do clichê abaixo, de propriedade de: Needle Indus-

_ÇOS,

registrada sob número

Por despacho do Sr. Chefe da Se- 287.935 - constado do clichê abai-

wmarro

Por despacho do Si. (1,_. Se

ção foi mandado averbar o contrato

de explorarão da marca - Milward,
Águia - registrada sob niunero
287.937 - constante do clicha aba; ro. de propriedade ds: Neeces In tries Limited - estabelecido na In- dustrieg United - estribelecYo
glaterra e em favor de - Linhas COT,- Inglaterra - e em fovol de -

•
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476.547
Na. 476.545 - 476.546
Corrente S. A. - estabelecido em
Sio Paulo - Brasil - Averbe-se o - Esquadrias São Paulo Ltda.
Contrato te exploração.
Satisfaça exigência.
N.° 476.554 Zaiden Santo* 8
égtorizantet
Companhia Limitada - Satisfaça exitrame =siam L211:
gência.
citaria:ida
N.° 476.557 - Irmão's Miotto Ltda.
- Satisfaça exigência.
tIINRS CiláRM22
N-° 476.560 -- Paulo Mendes Couto
6 Cia. Ltda. - Satisfaça exigência.
Diversos:
N.° 476.530 - Ind. e Com. de

Serralheria Fan Ltda. Prossiga-se
com exclusão de cimento metálico 'e
papel estanho.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
E EXPEDIÇÃO
Por dupacho do Sr. Chefe da Isglio foi mandado averbar o contrato
Dia 16 de novembro de 1964
•xploração da marca - Águia
Milwarde - registrada Bob número Notificação:
288.298 - constante do ancha abaiUnia
vez decorrido o prazo de reUde
propriedade
de:
Needle
'
si
du:tida. Limited - estabelecia° oa curso previsto pelo artigo n.° 14 da
bulaterra - a. em favos de- Linhas Lei a.° 4.048 de 29 de dezembro de
Corrente S. ' A. - estabelecido em 1961 e inala DEZ DIAS - para evenPaulo - Brasil - Averba-si o tuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interesaaistrato da exploração.
sado, ficam notificados os requerentes
abaixo abaixo mencionado': a comparecerem a éste Departamento a fim de
11111DIZ pilaltalittS, LTD.'
•
efetuarem o pagamento da taxa final
:1
13~4
concernentes À expediçio doa respec•arma COBILVri VA.
tivos certificados dentro do prazo de
SESSENTA- DIAS - na forma do
parágrafo único do artigo aP 134 do
Código da Propriedade Industrial.
Titulo de estabelecimento deferido:
N.o 409.999 - Casa Sio Jorge Jorge Nassur Classes: 12 - 23 41 -42 e 43
Art. 117, a.° 1.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE MARCAS
•
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N.° 470.889 - Fausto Wilson PeNP 407.956 • Oaytoa Manufachs.
ling Co.
reira.
N.° 470.299 - Ind. York S.A.
N.° 409.199 •••• libamos Reis Sai.
Produtos Cirúxgicps.
gado.
/4.° 470.447 - Ordem das
N.° 407.723 - Bar e Café Madsasõe s.
goo Lida.
N.° 470.576 - Soc. Vinícola Mire.
N.° 410.066 - Suiça Mineira Ind.
no Bozzetti Ltda.
Cons"ércio e Metais Ltda.
N.° 470.646 - Fakil Indústria e
N.° 410.069 - Suíça Mineira Ind.
Comércio S.A. Produtos Químicos.
Comércio e Metais Ltda.
N.° 470.696 - Confecções Bel Mode.
N.° 410.070 - Suíça Mineira Ind.
N.° 470.703 - Imobiliária Embango
Comércio e Metais .Ltda.
N.° 410.892 - Manoel Pirea de" Limitada.
N.° 470.732 - Roltecnica RolaBastos
Irmão.
N.° 412.316 - Hultmaan S.A. mentos Ltda.
Comésck: e Indústria.
N. 470.742 - Comp. Salvador 14.
N.° 421.910 - Waklenar Paiolli. !ardi e Empreendimentos Comerciai* e
N.° 422.598 - Mercearia Estrela Participações.
N.° 470.744 - Juan Cortinas Her..
do Senado Ltda.
moso e Otto Fische.
N.° 423.276 - Fernando Vian.
N.o 470.768 - Soc. Paulista de
N.o 423.357 - Engarrafadora e 01stribuidora de Bebidas Pirassununga Li- Trote.
NP 470.769 - Com. e Representamitada.
. N.° 424.718 - Lojas Catala Ltda. ções. de Calçados e Ferragens Storch
NP 430.480 - Radiologia Indus- Limitada.
N.° 470.783 - José Francisco Vitrial Omega S.A.
N.° 439.570 - Tecnopav Constru- eira.
tora e Pavimentadora.
N.° 470.792 - Cogd Gurgd Costa
N.° 440.221 - Cardiel Pires Cia. Escritório de Contabilidade e Representação Ltda.
Limitada.
N.° 440.527 - Lab. de Pesquisas
N.° 470.892 - Construtora Forte
Limitada - Arquivem-se os processos
Biológicas Lapeb Ltda.
N.° 440.942 - COrts&CIO Técnico
Segurador Perfeito Ltda,
Arquivamento de processos de marcas
•
N.° 441.088 - Cerealista Vara Lu(Ficam os processos abaixo mencia Ltda.
N.° 446.254 - CastorPu blicidade cionados arquivados):
N.°. 470.894 - Francisco Alves de
Limitada.
Barros.
N.° 447.888 - job Striguettil.
N.o 470.895 - Hotéis Braúna LI.
Emiene Indústria
N.° 448.345
aliada.
Eletrônica Ltda.
N.° 470.919 -- Ind. e CAMA. de
NP 448.409
Jutasaco Comércio
Malhas e Camisas Lat Brod Ltda.
e Representações Ltda.
N.° 470.932 - Brastubo Ccmishu.
N.o 450.123 - Petróleos, Derivações Metálicas Ltda.
dos e Automóveis S.A. Petrolauto.
N.° 470.973 - Café e Bar Rimem
N.° 450.286 -- Izabel Abreu.
N.° 454.282 - Cooper Bessemer Limitada.

Expressão de propaganda indeferida:
N.° 393.777- Tranquilidade em Sociedade Anuanima.
- N.° 470.974 - Ralação Au-rea
Dia 16 de novembro de 1964
seus negócios -Guilheezne de Mello
N.° 456.616 - Atonia Com. e Ind. adiada.
Braga Valia - Classes: 32 - 33 e Limitada.
N.° 470.997 -- Aluísio Sebastião
Exigências:
50 - Art. 125, n.• 2.
NP 458.688 - Oscar Juventa° Pe- Trinas.
N.°. 476.505 - Magazine Sio Jorge
N.o 470.945
Confecções ModalLimitada - Satisfaça exigência.
Exigências: •
mimo
Ltda.
O
-•
Emprésa
Gráfica
.°
458.866
N
N.° 476.506 - Ind. e Comércio
N.° 470.946 - Canfeoções NU LiN.° 376.466 . - Cia. Industrial Mu- Cruzeiro S.A.
tRno Ltda. - Sarsfaça exigência.
N.0 460.050 - Nordeste S.A. Mo- mitada.
N.° 476.507 - Tecelagem Alvora- :amanse - Satisfaça exigência.
N.° 470.954 - Ind. Barcas PatenN.° 430.964 - Bar e Restaurante toras Curumins * Equipamentos.
da Ltda. - Satisfaça exigência.
tes Ltda..
Pearson
S.A.
Ind.
N.°
461.846
Portocal
Ltda..Satisfaça
exigência
N.° 476.508 - Ideal Acessórios LiN.° 470.955 - Ind. Porcas Patene Comércio.
mitada - Satisfaça exigência.
Diversos:
N.° 462.245 - Rio Branco Repre- tes Ltda.
N. 476.510 - Soc. Auto Meta14.° 470.956 - Ind. de Esperograp
lúrgica Saniel Ltda. - Satisfaça exi- N.0 426.995 - Indústria e Comér- sentações Ltda.
ficas spivt Ltda.
cia
Antonio
Nogueira
S.A.
AguarN.°
462.305
Emgarrafadora
e
sência:
N.° 471.017 • Ciou Comenda
N.° 476.511 - Lanches lba Ltda. de-se. (Retificado por ter saído com Distribuidora de Bebidas Pirassimunga
incorreções).
Industrial Brasileiro de Fomento ExteLimitada.
- Satisfaça exigência.
NP 476.512 - Ares Per Artefatos
N.. 462.306 - Lucazone Ind. e rior Ltda.
Arquivamento de processos de Comércio
/4.0 471.066 1- Gráfica Editbra
de Bebidas Ltda.
de Metais Ltda. - Satisfaça exigéa.
marcas:
N.° 462.308 - Luccazone Ind. e i ma Ltda.
da.
471.096 - Gráfica A:adrede LI.
N.° 476.513 - Europa Fábrica de
(Ficam os processos abaixo meneio- Comércio de Bebidas Ltda.
N.o 462.310 - Engarrafadora e
Lustres Ltda. - Satisfaça exigência. nados arquivados):
N° 471.115 - Aurelio Lima Cara
NP 476.514 - O. S. Chamas-- N.° 147.839 - Antklio de Almei- Distr:buiciora de Bebidas Pirassuaunga
doso.
Limitada.
Satisfaça exigência.
da Jr. N.° 471.121 - Mac", Pinheiro
NP 462.401 - Farmácia e LaboraNP 476.518 - Imprensa de Cubis- N.* 300.796 - Motwecnit Com. e
Leite.
mo Ltda. - Satisfaça exigênc:a.
tório Sdl!a Ltda.
Ind. S.A.
N.° 462.50;1 - João losé Abcialia.
N.° 476.524 - Pedro Ribeiro 6 N.° 344.452 - Unjo Brasileira de
N.° 471.145 - Iria Comercial Ltda.
N.° 462.502 - Jamil Saddi.
Filhos Ltda. - Satisfaça exigência.
Vidros S.A.
N.° 471.150 - Revisora Fiscontabil
Nos
Agostinho
MaN.°
462,505
N.° 476.525 - Ind. e Com. de
N.' 352.359 - Siemol Soc. Import.
Ltda. S.C.
Filhos.
rasch:n
Plásticos e Tintas Plásticos Butamplast e Equipamentos para Motores Ltda.
IV 471.155 - Plaslumi Ind. •
N.° 462-828 - Norpeças Ltda.
Limitada - Satisfaça exigênc'a.
N.° 352.767 - Espólio de. 7. R.
Com. Ltda.
N.o 463.125 - Candida Irene PiNs. 476.528 - 476.529 - Comer- Kanitz.
N.° 471.187 - Comercial hW. AIN • 354.320 - Factor Indústria e nheiro da Fonseca.
cial e Administradora MaCris S.A. votada Ltda.
Editõra
Unidade
N.°
04.174
• Comé-clo de Construçáo Ltda.
Satisfaça exigência.
N.° 471.208 - Nelsoo Mareai Cal14.° 476.532 - Maria Regino MoN.° 357.810 - S.A. Comércio e Limitada.
NP 466.588 -- Bar Cluarder Latia çados.
reira - Satisfaça exigência. .
Indústria da Pesca Pescobras S.A.
N° 471.209 - Calçados Novidade
N.° 476.550 - Jockey Cub de BraN.° 360.130 - TV Centro Equi- Limitada.
N.° 469 427 - Barros Silva 6 Cia. Limitada.
dia - Satisfaça exigénea.
pamentos E/etrônicos e de Rádio S.A.
N.° 476.535 - Segara' Ltda. Ad- N.° 370.929 - The Nestlé Co Inc. Limitada.
N.° 471.210 - C. Felipe 8 Assua,
ministração e Corretagem de Seguros
N.° 388.683 - M'nerobraz Ltda. • N.° 470.004 - Moita 8 Cia. Ltda. çao Ltda.
em Geral S.A. - Satisfaça exigência;
N.° 398.375 - Cia. Farmacêutica
N.o 470.187 - Thessalonico Barbo- N. 471.226 - Arou Berko Drewhe
NP 476.536 - Cerámica e Velas Merck Sharp & Dohme.
sa ri Cia. Ltda.
Ceranko.
Promovendas Lha-de Ignição NGK do Bras:1 S.A. -1 N.° 407.622
N.* 470.202
Industr:al e ComerNP 471.228- Arou Berko Drzewho
Satisfaça ex'géncia

vr,,.11
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N.° 471.229 - Aron Berko Drzewko
Ceranko .
N.° 471.257 - Montei Montagens
de Estruturas Lida
N.° 471.258 - Klong Lamark Comércio, Indústria e Incorporação Limítada.
N° 471.275 - Bruno Leopoldo
Werner.
N.0 471.277 - Orlando. Eiras Affonso.
N.° 471.281 - Paulino Gonçalves
de Souza.
N.° 471.311 - Rubem Braga Giannini.
N.° 471.321 - Centro Musical.
Comércio e Importação de Aparelhos
Elétricos Ltda.
N.° 471.394 - Empresa Medimex.
Importação e Comércio Ltda.
.
N.° 471.410 - Marhial Terrenos,
Construções e Administração S.A.
N.° 471.430 - Tectronica Ind. e
Comércio Ltda.
N.° 471.431 - Transportes GIória
Sul Ltda.
N.° 471.433 - Lanifício Cianflone
Sociedade Anónima.
N.° 471.434 - LanifIcio Cianflone
Sociedade Anónima. •
N.° 471.435 - Lanifício Cianflone
Sociedade Anónima.
N.° 471.466 - J. M. Nunes Freire.
N.° 471.479 - Cromeação Leoa Limitada.
N.° 471.486 - Soc. Comercial e
Ind. Astoria Ltda.
' N° 471.490 - Annibal Paulo Augusto do Nascimento.
N.° 471.491 - Annibal P. Augusto do Nascimento - Arquivem-se 03
processos.

NOTICIÁRIO

oLaboratório Farmacêutico Floma Limitada -- oposição ao termo 499.288
marca 'I'etrabiotina.
Aguas Sanitárias Super Globo de
Ribeirão Preto Ltda. - oposição ao
tarmo 642.539 marca Lava.
Agrobrasil Empreendimentos Rurais
S. A. - oposição ao termo 643.015
marca X Chofra.
Indústria da Linhas Centauro S. A.
- oposição ao termo 644.506 marca era Cruz.
Atina Paulista S. A. Indústria e Comercio - oposição ao termo 644.790
•n-•

~ICH 00119.

Berta Confecções Ltda. - oposição
ao termo 641.516 marca Elastyl.
Casa Eliseu Madergan S. A. Comércio e Indústria - oposição ao têrmo
629.490 título Super Mercados Lev
Lev.
Soc. Comerciai L..ja do Lar - Opa,
'tição ao termo 633.642 titulo Utilar
Utilidades do Lar.
Armações de Aço Probel S. A. oposição ao termo 641.405 mana Prodebel.
Bozzano S. A. Comercial Industrial,
• Importadora - oposição ao termo
641.410 marca Pasta Veludo.
Parfurns Evytus Inc. - oposição ao
termo 642.583 marca Evelyn.
Wella Aktiengeselischaft - oposição ao termo 641.823 marca Civis.
Produtos Rocha Químicos • Formaspeuticos S. A. - oposição ao termo
443.668.
Produto. Rocha Químicos e FormoO. A. - oposição ao térreo
643.301 marca Rochas.
Pincéis Tigre S. A. -- oposição ao
termo 636.082 marca Tigre Real.

SB Engenharia e Comércio Ltda.
oposição ao termo 641.277 título S.
B. Construtora • Investimentos Imobiliários.
Indústria • Comércio Atiantis Brasil Ltda. - oposição ao termo número 636.516 marca Musgo Real.
Grandes Indústrias Minetti Gamba
Ltda. - oposição ao termo 639.564
marca Fritura:
A Câmara Portuguesa de Comércio
• Indústria do Rio de Janeiro - opotição ao termo 606.641.
Mesbla S. A. - oposição ao termo
647.366 marca Personalita.
Decorações Proclis S. A. - oposição ao termo 641.110 nome comercial.
Ind. Reunidas São Jorge 13. A. oposição ao termo 641.361 marca São
Jorge.
Ind. Reunidas São Jorge S. A. oposição ui termo 644.533 nome comercial.

• Inter American Orange Crush Co.
- oposição ao termo 642.839 marca
Das Colônias.
Tecnoprint Gráfica S. A. - opo
-siçãoaterm630.29cPal
de Ouro.
Confecções Sparta S. A. - oposição ao termo 631.143 marca Sparta.
Confecções Sparta S. A. - oposiai% ao termo 631.144 marca Sparta.
Rádio Triunfo Ltda. - oposição
ao termo 644.118 marca Alvorada.
Condoroil 'Tintas S. A. - oposição ao termo 648,226 marca C,orintima.
Coricioroil Tintas S. A. - oposição ao termo 648.281 marca Massalva.
Condoroll Tintas S. A. - oposição ao termo 648.282 marca Massalvez.
Condoroll Tintas S. A. - oposição ao termo 648.319 marca Blackcoating.
Condoroil Tintas S. A. - oposição ao. termo 648.321 marcai Blac.kcoai.'
Schoeller Bleckmann Stahlwerke
Aktiengesellschaft - oposição ao terMO 642.992 marca Alarcom.
Farbenfabriken 13ayer Aktiengesellschaft - oposição ao termo 643.093
marca Danon.
Farbehfabriken Bayer Aktiengesellschaft - oposição ao termo 643.143
nume comerciai Damon Modas Ltda.
Farbenfabriken-13ayer Aktiengesellschaft - oposição ao termo 643.144
marca Damon.
Farbenfabriken %ger 'Aktiengaeseilschaft - oposição , ao termo 643.145
marca Damon.
Hilton Hotels Intornational Inc. oposição ao termo 643.016 marca Hotel Hilton.
Domus Utilidades Domesticas S. A.
- oposição ao termo 642.418 título
Domus Brasiliensis.
Importadora Bradliecie S. A. Comércio e Indústria - oposição ao terMO 642.418 título Domus Brasilienais.
Domus Utilidade. Domésticas S. A.
- oposição ao termo 642.419 sinal
d/ propaganda Domus Brasiliensis A
Casa do Brasil.
Importadora Brasiliense S. A. Comércio e Indústria - oposição ao termo 642.419 sinal de propaganda Doma Crasillensis A Casa do Brasil.
Claudio Pires Castanho Doneux oposição ao termo 643.381 sinal de
propaganda Custo Verdadeiro.
Cia. Antarctica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos oposição ao termo 642.140.
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Cia. Antarctica Paulista Indústria dora &Obre o sistema nervoso centr4
Brasileira do Bebidas e Conexos --a de sous sais • compostos de amônia
oposição ao Sermo 642.396 marca Ou- quaternários - requerente: C. F. Doe.
ro Branco.
hringer Soehene
Cia. Antarctica Paulista Indústria ca retificado o inicio do ponto para:
Brasileira de Bebidas • Conexos - 1 - Processo para a produção de nooposição ao termo 642.988 marca
vos éteres básicos, de ação inibidora
DobaL
dibre o sistema nervoso central, da
Cia. Antarctica PauLata Indústria fórmula - seguem a primeira fórBrasileira de Bebidas • Conexo* •••• mula publicada.
oposição ao termo 643.010.
Fica também retificado, logo após
Exacta Ltda. Técnica • Vendas - a segunda fórmula, a terceira fórmula
oposição ao termo 643.121 marca - emitida - kIAL-A-Y-, na qual
Exacta.
."A" significa um radical alquiteno
Braspla S. A. Ind. • Comercio de linear - etc. etc. etc.
Matéria Plástica - oposição ao terN.° 122.413 - para privilégio de
mo 645.344 marca Platba.
invenção - Processo de produzir ésABC Rádio e Tolevisão . S. A. - teres ditiol-fosfóricos - requerente:
oposição ao termo 646.773 marca - Farbenfabriken Bayer Aktiengesolls.
ABC.
chaft
Bozzano S. A. Comercial Industrial
N.° 122.423 - privilegio de rine Importadora - oposição ao 'termo vença° - Processo de produzir com643.059 marca Merano.
postos N-heterociclicos - requerente:
Bozzano S. A. Comercial Industrial J. R. Geigy S. A.
• Importadora - oposição ao termo
N.°122.432 - privilégio de inven643.057 marca Mozano.
ção para - Processo para a produção
Ozylyn S. A. Ind. de Tintas Téc- de estarei de ácido tio-fosfórico - renicas - oposição ao ti4rmo 644.655 querente: Farbenfabriken Bayer Akmarca Zarcolar.
tiangesallse.haft - Fica retificado o
Ind. Fongaro de Meias Marte S. A. final do ponto para: alquila correspon- oposição ao termo 645.396 marca dentemente substituídos. - Total: dois
Fadinha.
pontos.
Ordene Comércio • Participações S.
N.° 122.504 - privilégio de invenA. - oposição ao termo 646.059 - ção - Processo para a preparação de
marca Cedene.
- ' =-• flor esteroides - requerente
Empresa das Fontes Hidromedicinals para: Syntex S. A.
do Amparo Ltda. - oposição ao termo
N.° 123.427 - Processo para a
633.112 marca Bocaina.
preparação de dioxi-esteróides - reOrdene Comércio • Participações S. querente pira: Scherico Ltd.
A. 1 - oposição ao termo 646.055 N.° 127.217 -• modelo de utilidamarca Codene.
de - Nova argola porta-toalha - reE. tts F. Bordar - oposição ao ter- querente: Metalúrgica Triângulo S.A.
mo 647.383 marca Mônaco.
N.° 126.253 - privilegio de invenEME Equipamentos Metálicos e In- ção - Aperfeiçoamentos em ou refedustriais Ltda. - oposição *o termo rentes a chaves de tubos - requeren644.332 marca Eme Eme.
te C. es J. Hernpton, .Ltd.
Eduardo José Gonçalves - oposiNP 126.762 - modelo de utilidação ao termo 634.464 merca Presen- de - Nova disposição construtiva apliça Estudantil.
cada • óculos de proteção para soldaMaraial Imóveis e Comércio Ltda. dores - requerente: Agostin Suner
- oposição ao termo 642.422 marca" Almagro.
MariaL
N.° 140.074 - privilégio de invenção - Particulas de metaborato sirca
Retificaçõe5e
de bário e processo • para prepará-las
Ficam retificados os pontos publi- - requerente: Buckman Labo,ator
cados em dose de novembro de 1964: Inc.
Termos:
Os pontos acima mencionados foram
NP 116.209 - para privilégio de publicadoi com incorreções no B-Oetim
invenção - Processo de cura de ma- do dia doze de novembro de 1964.
teriais poliméricos com novos per6Rio. 16-11-1964. - Assinei e Sanxidos orgânicos e composições úteis no cerrei 41 laudas do Exned4 entP 'è'te
dito processo - requerente: FMC Cor- Departamento: Nilton Alvim Xak kr.
poration.
Diretor do S. Documentação.
N.° 120.460 - privilégio de invenção - Processo para a fabricação
de novos dioxazina-corantes - reguePREVILe l IiE Irol.fEmeÃo
rente: atra Société Anorryme Cibo
Aktiengesellschaft - Fica retificado
TERMO 150.816
a parta final do ponto para - não
sulfonante.
16 de Julho de 1963
N.° 120.463' - privilégio de invenção - Processo de fabricação de
Requerente: Giuseppe Gangemi corantes indanodianicos '3 de sua apli- Estado do Rio - Niterói.
cação - requerente: Sandos A. G.
Título: "Uni nevo tipo de caixa tér- Houve uma troce de fórmulas difícil
de ser feita a retificcção. ficando o mica" - Privilégio de invenção.
Reivindicamos:
processo á disposição das interessados.
N.° 122.207 - privilégio de inven1) Um :uivo ,ripo de "caixa tertn;ção - Processo de fabricação de co- ca" e um dispositivo caracterizado pio
rantes reativoa metalíferos e sua apli- feto'cle conter um tubo que contém recação - requerente: Stndos A. (1. tsistencia elétrica, colocado oportuna- Fica retificado, logo após a .publi- mente no reservatório e inclinado de
cacão da fórmula o seguinte: na qual oportuno ângulo tal a encamiehar di"Z" representa o radical da um Com- retamente na saída os filetes de água
posta - etc, etc. etc.
aquecida ao contacto com a resistência
elétrica. de maneira de poder usar insTermos:
tantaneamente. os mesmos em quanto
N.° 122.252 - privilégio de In- a restante massa de água na caixa,
venção - Processo para -1 produção pode permanecer fria.
de novos éteres básicos, de ação inibiTotal de 4 pontos.
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MAR) N.o 120.658

TÉ11510 N. o 126.761

De 10 de Fevereiro de 1061

Depositada em 16 de fevereiro
de 1901.

Requerente: Pittsburgh Plata
Glass Company (E-lados Unidos
Patente de Invenção.
da América).
Requerente: Guilherme Buena e
Titulo: Aparelho Para Cortar Geraldo Stradioto.
Vidro.
Titulo: "Máquina Para Tingiad Tain aparelho pura cor- mento Automático de Laranjas" —
tar uma chapa de vidro em mo- Privilagio de Invenção.
Reivindica-se, como elementos
vimeato para- fazer um corte ao
longo de urna linha riscada Para- constitutivos da novidade, o conlela à borda da chapa que com-. teúdo dos seguintes pontos caracpreende urna estrutura de suporte terísticos:
1.0 — Máquina para tingimento
e um arranjo transportador para
mover uma chapa de vidro em um automático de laranjas, caracteritrajeto horizontal mais elevado, zada pela fato de ser constituída
caracterizado por um rólo supe- pior recipiente cilíndrico disposto
rior relativamente montado e um inclinado em estrutura apropriarolo inferior rotativamente matu- da, recipiente lasse d otado de tamtado posicionados para receber a pa articulada superior e longituchapa de vidro do arranjo trans- dinal, sendo o conjunto atravessaportador do dito trajeto horizon- do por eixo rotativo longitudinal,
tal mais elevado, um terceiro rolo suporte de transportador halicoimontado rotativam gnte posiciona- dal, que atua junto às paredes do
do para manter a chata de vidro recipiente, dotado éste de corante
passando dos ditos rolos superior em solução, em sua parte mais
e inferior no dito trajeto horizon- baixa, estando prevista moega para
tal mais alto, arranjo para supor- carga na parte inferior do conjuntar e para mover urna chapa de to e um maçarico externo para
Vidro em uma direção para longe aquecimento do banho. Total de
dós ditos terceiro ralo e inferior 2 pontos.
em um trajeto horizontal inferior,
um quarto rolo montado rotativaTERMO N.o 126.767
mente acionado por fôrça para
movimento ver tica l, entre ,urna priDepositada em 17 de fevemeira posição na qual o dito quarreiro de 1981
to rolo é espaçado acima do trajeto horizontal mais alto e uma
Requerente: Pechiney — Comsegunda posição onde uma porção do dito quarto rolo está sob pagnie de Produits Chimiques- et
o trajeto horizontal mais alto, e Electrornetallurgiques — França.
Pontos característicos de: ...
arranjos detentores montados em
uma posição para serem atuadds "Processo de preparação de halogenetos metálicos". — Privilépela borda de ataque da chapa de gio
de Invenção.
vidro que se movimenta no trajeto horizontal mais alto, o dito
1.0 — "Processo de preparação
quar to rólo sendo adaptado para de halogenetos metálicos" por .
ser comandado após uma espera tratamento, à temperatura elepredeterminada em resposta ao vada, de óxido metálico, com um I
dito arranjo detetor da primeira halógeno gaz000, em presença de
posiçáo para a segunda posição e carbono, caracterizado por serem,
para ser comandado após uma es- os compostos hidrocarbonados
pera posterior mie uma segunda po- normalmente gazosos, postos em
sição de volta para a primeira po- contacta, à temperatura. superior
sição. — Prioridade n.° 8.550, de a 9000C, • com partículas eonsis15 de fevereiro de 1980, dos Es- tentes, essencialmente, de óxido
metálico, e crepitados, e por ser,
tados Unidos da América. .
um halógeno, posto em contacto,
Seguem os pontos de 2 a O.
Prioridade: Estados Unidos da à temperatura inferior a 1400°C,
América, em 15 de fevereiro de com as referidas partículas e
com os produtos obtidos no curso
1960, sob n.o 8.550.
de crepitação; Total de 13 pontos.
TERMO N.o 128.717
Reivindica-se, finalmente, os
benefícios da Convenção InterDe 15 de Fevereiro de 1961
nacional, de acôrdo com o dispelo artigo 21, do DecretoRequerente: Ljumomir Trkulja posto
lei n.9 7.903, de 27 de agoasto de
(São Paulo).
1945, e tendo em vista a patente
Título: Dispositivo Para Dar Nó depositada na França sob número
Em Gravata — Privilégio de In- 818.008, em 19 de fevereiro de
venção.
1980.
_ Dispositivo para dar nó
em gravata, caracterizado por
compreender inicialmente um suTERMO NP 126.799
porte, em forma de delgada placa
recurvada, provida de uma saliênDepositada em 17 de fevereiro
cia central inferior, de contarno
de 1961
arredondado, em lôrno da qual é
atado o nó da gravata, placa esta
Requerente: Jorge Nassiui
ainda dotada de alargamentos ex- São Paulo.
tremos, um provido de abertura
TILO.: "Prendedor Aasociado
central, e o outro formando um à gravata".
"Prençiedor associado à
gancho, terminal, revirado Para 10
gravata", caracterizado pelo fato
dentro. Total de 3 pontos.
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de consistir em pequena cor- ; um tubo estático longitudinal.
rente ou alça flexível, cuias ex- t mente para o dito carro e em vol.
tremidades são fixadas por cos- (ta dc cujo toda o dito carro gira,
tura ou outro processo convenien.. 'de uma cabeça de guia na extrete, as bordas internas da extre- midade de descarga do dito tubo
midade usualmente mais estrei- estático ou adjace.nte ao mamo,ta da gravata, a qual, na parte montada para girar com o carro
anterior, mais larga, poderá e adaptada para servir de guia
apresentar região mais esteta à para az fios, que passam das bocerta distância da extremidade. binas de abastec. mento para a
mangrieira a ser revestida, e de
Total de 2 pontos.
uma matriz para suporte para a
i mangueira ou peça semelhante
durante o revestimento e servindo
TERMO 128.854
para fazer os fios de aceitar a
farm_ da superfície da man.20 de fevereiro de 1981
gueira.
Requerente; Calçados Terra S.A.
Total de 21 pontos.
São Paulo.
A requerente reivindica a prioTítulo: Aperfeiçoamentos na
fabriçação de calçados. — Privi- ridade de idêntico pedido deposim
tado na Repartição de Patente
légio de "Invenção.
britânica em 27 de fevereiro de
1.0 — Aperfeiçoamentos na 1980. sob n.o 13.944-80.
fabricação de calçados, caracterizados por compreenderem a operação inicial _de costurar-te o reTERMO NP 154.610
virão sôbre a face externa do
:3 de novembro de 1983
corte do calçado, e a pequena
distância da borda inferior dêsRequerente: Alberto °Ryan%
te, após o que costura-se a palmilha ao corte, com perfeita con- de Assis, Estado da Guanabara.
cordância entre as respectivas
Título: Processo para o fabri,
bordas, e em seguida revirando- co de produto defumador de amse o revirão sob a dita palmilha, biente. — Privilégio de Invene colando-se a sua' borda livre ção.
sob a face inferior daqupla. To- 1) "Processo para o
fabrico de
tal do 3 pontos.
produto defumador de ambiente",
caracterizado pelo fato de ser
constituído da aglutinação de eleTERMO N.° 126.939
mentds naturais tais como calamita, canela, cravo, pau alons, es.
Depositada em 27 de icznPiro
toraque, ambar, almiscar, carvão
de 1981
e essências de rosas ou alfazema.
Requerente: Indústria da Artefatos de Metais — Exportação

e Importação "Slnvia" Ltda.
Titulo: "Cabide extensível para

calças".
1.0 — "Cabide extensível para
calças'', caracterizado pelo !ato
de ser condituido por dois tubos
que parcialmente se encaixam
um no outro de forma telescopica, tubos êsses superiormente da
tados de rasgos parciais longitudinais, atravessadoa pela 'haste
de gancho, haste essa fixa a tubete interno ao •conjunto, sendo
que no tubo de maior diâmetro
se encontra encerrada mola que
pressiona o topo interno do segundo tubo, estando ambos os
tubos dotados nas extremidades

livres de sapatas em forma de
forquilhas abertas para baixo e

dotadas nas Jacas anteriores .dos
ramos de saliências. Total de 2

pontos.
•

TERMO N.o 127 151

TER.m0 NP 158.298
De 3 de janeiro de 1964

Total de 2 pontos.
Requerente: Dr. Arlindo Antonio Stocco.
Privilegio de invenção.
•
Local: Capital do Estado de São
Paulo.
Reivindicam-se como elementos
constituídos da novidade em
(aesta°, o conteúdo dos seguintes pontos característicos:
1.°) "Novos Aperfeiçoamentos
Introduzidos em fechos do tipo
"Eclair", caracterizados por os
ganchos de que são dotados fixarem-01 em dobras reentrantes do
tecido que conforma o Moho, e
que possuem o sistema de enca1xe na extremidade anterior, ,araleia à dobra do tecido.
Seguem-se mais dois pontos.

27 de fevereiro de 1961

TERMO N.o 93.498

Nome do requerente: B. &
Carter & Co. Limited.
Inglaterra.
Nome da invenção: "Aperfeiçoamentos em ou relativos a mquinas para revestimentos.
Privilégio de invenção.
1 — Máquina para revestimen-

Em 5 de abril de 1957

to de fio; elásticos, caracterizada
pelo fato que se compõe de um

carro rotativo, de urna multipla
c dada de unidades de porta-bobinas montadas !sabre o dito carro para rotação com o mesmo, de

Requerente: Tire Sherwin-Viill.
liam.' Co. — Estados Unidos da
América.
Invenção: "Resina de Alquila
modificada de fumarato de dial.
quilo reacionada com uni composto aromático de vinho, um cianeto de vinilo e um acrilato.
Privilégio de invenção,
1.0) Uma resina alquídica modificada por um composto Mono.
etni l-aromático. um éster MOI*,
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intermediários formadores
mero de um ácido alifátic0 não compostos
de corantes com, pelo menos, um
satur a do de fórmula.
grupo da fórmula:

— 00 2

CL,

RN

‘.tk-R "Ra-c8

_ Novembro de 13104

______m

Ne 114.364
De 29 de outubro de 1959
Merck & Oo., me. — Estados Unidos da América.
Título: "Processo químico",
Privilégio de invenção.
le) Um processo de obtenção de
um composto tendo a estrutura:
TRMO

R,

em que R„ X, R3 e Y têm o signidado acima mediante reação
na qual R é selecionado no grupo ficado
da hidroxila terminal com ácidos orque .consiste de hidrogênio e radi- •gulicoi
syr:gualheimorgan.chol te e enc? caso de,,„
cai-. lquila de 1 a 4 átoraca de
ca , ano, e R' é um radicar ai-- corantes, em qualquer das variante
quita de 1 a 8 átomos de carbono, processuais supra, de se efetuar a
e p Jr um cianeto, de vinda, para conversão doe- intermediários nos deuso em composições de revesti- sejados produtos finais de coranna qual X e X' são escolhidos no
mento, caracterizada por ser mo- tes.
grupo consistindo de hidrogénio, clodificada, ainda por utr: fumarato
Um total de 5 pontos .
é
ro, bromo e fluor; e
de dialquila.
um grupo omino terciário, o qual
--- Total de 4 'pontos.
conj./Sm-é-Me a combinação de um
TERMO N9 108.113
reagente de Grignard tendo a fórPrioridade: Estados Unidos da
mula:
Mg-Y-CA2-C112-CH2NELB na
De 26 de iane.ro de 1959
América, sob n.° 598.577 de 6 de
qual Y é escolhido de um grupo conjunho de 1956.
iodo, bromo e cloro, com um
Compagnie rançais°. Dos Matieres sistindo
comoosto tendo a fórmula;
Colorantes. - França.
Título: "Processo de preparação
TEMO 119 108.013
de corantes metalizáveis e metalíferos e de sua aplicação".
• De 19 de janeiro de 1969
Privilégio de invenção.

' maleamico substituidn, sendo que em
cada uma das estroturas acima, Y 411
escolhido de um grupo consistindo de
hidrogenia cloro e bromo; e R é uni
radical alquilem de cadeia reta, tendo
pelo mçnos dois, e não mais de trêe,
átomos de carbono em cadeia reta entre
o radica/ fenda e p átomo de nitrogênio do resíduo maleico, cada valeucia do qual é satisfeita por, pelo menos; um radical escolhido de um grupo
consistindo de hidrogênio, um radical
Aguda inferior, fenila, clorofenila, bromofenila, benzila, clorobenzila e uma
bromobenzila.
Seguem-se os pontos de 2 a 4.
TERMO N9 117.620 DE 7 DE
MARÇO DE 1960
Requerente: Bristol Nyers Company,
East Syracuse, Estado de Nova York,
Estados Unidos da América do Norte.
Ponto característico: "Processo de
preparação de novos e úteis composto*
terapêuticos", (grivilégio de inveng•
ão).
1 , — Processo de preparação de novos e úteis compostos terapêuticos da
fórmula geral

Regas:sente; Parbenfabriken • Bayer V) Um processo para a preparaAktiengesedsohaft, sociedade alemã ção
O
dos corantes de fórmula: •
— República Federal Alemã.
Pontos característicos de "Procesna qual. as radicais X. X' R e R'
so de produzir corantes". (Privilétêm os significados acima definidos.
OH
gio de invenção),
seguem-se os pontos de 2 a 3.
19 , Processo de produzir corantes,
Pranidade: Estados Unidos da
caracterizado pelo fato de se intwoAmérica. em 31 de outubro de 1958,
duzir em corantes, pelo menos. uma
sob o n9 770.1108.
vez o grupamento

o
ti

-

23 0

-5021fakiira

na qual R é um radical monoveiante
alcoila, arda, arajcoila ou cicloalcoila,
tendo mão mais de oito átomos de carbono, caracterizado por compreender a
reação de uma nova sulfonamida de'
TERMO DE PATENTE 149 114.384 fórmula

-R-R) -R2 -.1'
onde R é um rasto alcoliénico ou
ciclo-alco lênico e R, um reato, aigéniocoilênco e R, um resto alcoimilênio° R, é una átomo de nitrogênio ou'enxôfre, significando X um
Pr de detrás, no caso de E, epresentar um átomo de enx6fre e tl..reociclo alifático que pode ser o componente de um anel heterocfclico no
caso de R, representar um átomo de
nitrogénio, e significando Y um substituinte a ser separado como ionte
negativo, a saber, pela-intertgao de
compostos cloro-metflicos de ca-antes ou compostos intermediários formadores de corantes com tio- ou
animo-compostos da fórmula:

OX
na qual X representa um grupo
alquila de baixo pêso moacular,
representa um grupo suscetível de
tomar parte na formação de complexo metálico e Z representa um
átomo de hidrogênio ou de halogénio, ou um grupo alquila, alcoxi, nitro, sultana, sulfonamido simples ou
substituído sulfonil-uré'as, simples ou
substituídas, sendo n igual a- 1 ou 2.
bem como os complexa.; metalífero
dos ditos corantes caracterizado por
compreender a diazotação de uma
base da fórmula -

Z

—Y

k

(Iie

X'
H—R 1

DE 30 DE OUTUBRO DE 1959
Ivlerck 61 Co., Inc. — Estados Unic
8021iH
3
dos da América.
Titulo — "Processo para preparar;
ácido melei:111de° e substituído e res- num solvente apropriado a uma teimepectivos sais e éste:es":
-atuns de —50,C a 100'C, durante uni
Privilégio de 'vença°.
período de tempo de mela hora e vinte
1
1 , — Um processo para preparar e quatro horas com um isocianato da
um ácido inalcámico 14 — substituído, fórmula
geral RN = C = O, na qual
t ndo a fórmula:
R é corno acima descrito, ou
com um cloroformiato de alcolla interior, o fim de obter o cordresponden.
te carbilmato de'alcoila inferior, o qual
é a seguir fel° reagir com uma anima
da fórmula geral RNI-12, na qual R é
como acima descrito,
e a recuperação do produto deseado.
Total de 4 pontos.

4
em que Y e R são como definidos

Z )11

a copulaçáo do derivado. diazoiem que R, R-, R.. X e Y têm o algni- roeassim
ficado dado acima: ou pela conde- fórmula:, obtido, com o composto de
nação de halogenetos acílicos de gorentes ou compostos intermediarios
ca
formadores de corantes com compostos da fórmula:

TERMO DE PATENTE N9 120.914
DE 6 DE JULHO DE 1960

Colcate-- Palmolive Company —
abaixo caracterizado pela reação de Estados Unidas da América.
Titulo: "Preparaçães Cosméticas
unia omina tendo a fórmula estrutural
para o cabelo".
geral:

02,

Privilégio de ;Jenção. •
1, — Uma- composição cosmética,
apropriada para uso diário nos cuidados do cabelo e couro cabeludo, caracterizada pelo fato de compreender uma
agente de toucador, substancisimentk
não volátil, para os cuidados diários
do cabelo, e um composto de diamida
te /do a fórmula:
R4

ox

R as C.X 11 CX /

e

R2,
7 fAm
em que T, R .x a' rém O surni- fórmutes nP " "
93
ficado dado acima e R, representa is mesmas sivrilei^eirõ^q
hldrovérJo
substituinte arSegue o ponto a,
escolhido
do grupo - que
em
que
é
X
tittco delostlifático ou aromático: vereiro de 195R sob o no PV 7N , R o rt . oin rima solucào de anidrido maleta).
fertroido o corresnondente AMA" consiste de oxigénio • enrAFre. RI, R2
eu pela ezterifleaçlo de corantes ou Prioridade; rança, em 3 de

Sexta-feira 23

Dl RIO rPICIAL (Seção III)

Noevmbro de 1964 4245

que ' ting'imento um compo . to de antraquinona ' TERMO DE PATENTE N° 124.414 ¡um ou Mais
consiste de hidrogênio, alquila. alqui- tendo. a fôrmula•
de 10 de novembro de 1960
lol e adia, e R3 é escolhido do grupo
NR2
que consiste de hidrogénio e alquila.
Merck Co., Inc. — Estados UniSeguem-se os pontos de 2 a 5.
dos da América.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Titulo: (Processo para fazer sais quaart. 21 do Decreto-lei un° 7.903 de
ternários,. — Privilégio de 'avença".
27 de agósto de 1945, a prioridade do
19 — Processo para preparar um ais
corrupondente pedido depositado na
e rn ário tendo a estrutura:
quat
Repartição de Patentes da Alemanha,
em 7 de julho de 1959. sob ri' P 23102
a-a
IV' '3011.

R4, e R5 são escolhidos do grupo

dom cations da- tórd

r,

TER MO DE PATENTE N 123.091
DE 28 DE SETEMBRO DE 1960

na qual X representa um membro escolhido do grupo que consiste de um
átomo de bromo, um grupo alcold tendo
1 a 8 átomos cLt carbono, um grupo
beta-metoxietoxi c um grupo beta-etexietoxi, e R representa um núcleo aril monociclico da série benzônica, isento de
um grupo hidro-solubilizante. Total: 10
pontos.
4a•
Seguem-se os pontos de 2 a 9.
A requerente reinvindica de acôrdo caracterizado por compreender o aquecicom a Convenção Internacional e o Art. mento de uma mistura de um sal de pl21 do Decreto-Lei, n° 7.903, de 27 de rinádbui da fórmula:
agósto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartitia2 dal
ção de Patentes doa Estados Unidos da
América, em 24 de dezembro de 1959,
soh o nureero 861.742.

Rubber ComThe General Tire
pany — Estados Unidos da América.
Titulo: "Composições e processo de
fazer as- mesmas.
Privilégio de Invent,ão.
1° - Processo caracterizado por
omprec1der a reação de pelo menos
um polrisocianato com pelo menos um
poliéter-poliol contendo pelo menos
dois radicais hidroaila ativos, em uma
quantidade suficiente para formar um
polliuretano em mistura, cota urna menor • quantidade em pês° de um- agente
de espinnameMo, suficiente para espumar a massa de reação do dito poliisocianato e do dito polia e em conti
nQRa0Rà
tacto com uma menor quantidade, era
TERMO N9 123.800
peso, baseado no *ptso total do r;01101
presente, e suficiente para estabilizar
de 27 de outubr ode 1960
a reação de espumameuto do dito poliRequerente: The Udylite Research
isocianato e do dito polial e para obter
células de tamanho substancialmente Corporation, Detroit, Michigan, Estados
uni fomeno poliéter-uretano resultante, Unidos da América do Norte.
Ponto característico: eEletrodeposição
de pelo menos um silauo ornanico tene um sal de piridina da fórmula:
de niqueN (Privilégio de Invenção).
do a fórmula

a

Pont's Característicos
1. — Uni banho para eletrodeposi-

eb que 111 é um átomo de hIdrog8:

alo ou de halogênio, ou um grupo
meti/a, etila,
Matil-Merg‘.

acetila, dano,
tro ou nitros°, quando M é uni
gruP9 benzia, opcionalmente suba
tituido na posição orto, com um
átomo de halogénio ou um grupo
capto, formila,

metila etila, inetoxi, metil-merca.
pto, nitro ou nitros°, ou RI .5 um

âtano de hidrogénio ou de hsblo-

génio. ou um grupo =tile ou nitro, quando M é um grupo temia,

na forma de um ou mais sais, e
uma proporção elativamenta pe-

quena de um éster da fórmula:

•
)P-C9 ""t
n

•
em que R2 e R3 do iguais ou dlferentee e cada um é um grupo
alquila, X é um átomo de oxigérdo ou de enxofre, e R4 é um átomo de hidrogénio ou de halogénio.
Seguem-se os pontos de 2 a 18.
A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internado.
pai e o Art. 21 do Decreto-lei número 7.903, de 27 de aesto de
1945, as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na
Repartição de Patentes ds • Inglaterra, em 13 de novembro de 1959,
20 de novembro de 1959. 15 de janeiro de 1960. 28 de Janeiro cie
1980 e 11 de agósto de 1980. sob
os na. 38.545, 39,561, 1.634, 3.181,

ção de níquel lustroso, caracterizado
pelo fato de compreender uma solução
(R)p.
acidica, aquosa, com uma escala de
pH de cerca de 3 até cérea de i 5,5,
contendo um eletrólito escolhido do grupo que consiste de sulfato de níquel,
cloreto de níquel e uma mistura de sulfato de níquel e cloreto de níquel, e
contendo riêle dissolvido, em concentrações de cêrca de 0,01 até cerca de
0,15
gramas por litro, pelo menos, uni em que R e RI são alquila inferior, R2
em que R é escolhido do grupo que composto
de éteres glicólicos insatura é escolhido da elRsse que consiste de
consiste de um radical alquila de 1 a dos, representados. pela fórmula:
radicais alquila e aralquila t endo menos
6 átomos de carbono e um radical alque nove átomos de carbono, X é um
conila de 2 a 6 átomos de carbono, e
salogénio tendo um pêso "mico maior
misturas deles. '
que 34, a tem um valor de O a 2, e
Seguem-se os pontos de 2 a 20.
quando n é igual a 2, abinente um dos 27.833 e 27.834.
.•
m
-capi
ss.
•
-s,ab
A requerente reivindica de acôrdo
Total: 17 pontos.
átomos de carbono alia do -mel piridina
com a Convenção Internacional e o
t alquilado.
mi*
art. 21 do Decreto-lei a' 7.903, de na qual Z é uma ligação escolhida do
.
Seguem-se
os
pontos
de
2
z
12.
TARII0
NP 124.180 .
27 de agósto de 1945, a prioridade do
grupo que consiste de ligações duplas
corespondente pedido depositado na e triplas, X é hidrogknio quando o Z
14 de novembro de 1960
A requerente reivindica de acórdo com
Repartição de Patente, doa Estados fôr uma ligação-dupla. X é zero quando a Convenção Internacional e o Art. 21
Requerente: J. R. Geigy 8. A.
Unidos da América. etn 13 de ouhibro
Z far uma ligação tripla, RI é um do Decreto-Lei número 7.903, de 27 de — /miga.
de 1959. sob n o 846.052.
radical escolaúdo do grupo que consis- agbsto de 1945, a prioridade do corres- Titulo: Processo de produzir no.
pondente pedido depositado na Reparti- ,s derivados azepInicos. — Prite de:
...n••nn••n••
ção de Patentes dos Estados Unidos da vilégio
—H, —CH2CHCH2C1,
de Invenção.
TERMO DE PATENTE
C2H404, e CH2CHOH, e R2 é um América, em 20 do novembro de 1959, 1.0 —Pr °cesso de produzir noradical escolhido do grupo que consiste sob número 854.274.
N9 123.439
vos derivados azepinico da 16r.
Total 12 pontos.
de CH2CHCH2C1. C2H4OH, e
mula geral
CH2CHOH, e um aldeido halogenado
de 13 de outubro de 1960
Eastman Kodak Company — Estados Unidos da América.
Título: «Processo para tingir materiais
de poliéster com corantes de antraqtdnona».
Privilégio de Invenção.
1* — Processo para tingir uns material téxtil, tendo uma base de poliéster linear com um ponto de fusão de,
pelo menos, 200°C caracterizado pela
aplicação ao téxtil de tuna dispersão
aquosa contendo como componente de

escolhido do grupo que CONISISte de hidrato de cloral e hidrato de bromai, TERMO DE PATENTE N° 124.148
;;;11101
numa concentração de cerca de 0,05 até
11 de . noverabro de 1960
cerca de 0,3, gramas por litro.
• rinalmente, a depositante reivindica,
•
de acordo com a Convenção Internacio- Cooper, McDougall & Robertson
nal e de conformidade com o artigo 21 Limited — Inglaterra.
Titulo: "Composições Antelmíndo Código da Propriedade Industrial, a
prioridade do correspondente pedido, de- ticos e sua Fabricapio".
11 r
positado na Repartição de Patentes dos
Privilégio
de
Invenção.
Botados Unidos da América do Norte,
onde slisnificival:
1.0 — Uma composição caracte- R1: um resto alcoilo, alquenilo,
em 21 de março de 1960, sob número
risada
por
conter
tenotiazina
ou
16.176.
arilo ou aralcoilo, no qual podem
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ser substituídos grupos metilêna
°os por átomos de oxigênio e nócleos benzólico por halogênio;
82: hidrogênio ou um resto alcollo ou alquenilo;
X.1. e X2: hidrogênio ou, conjuntamente, uma ligação adicional; e
Y1 e Y2: inch, pendentes uen do
outro, hidzogênio, átomos de halogénio tu restos alcollico inferiores e um dos shnbolos também
Um resto alcoxi inferior, caracterizado pelo fato de fazer-se um
Composto da fórmula geral
OR 3

onde R3 sgnifica um. resto alcol10 inferior, na presença de um
eondensante básico, com um éster
reativo de tu:a arilmetanol ou alcanol inferior, e hidrolisar o próduto nacional de fórmula geral,

lado, ila posição 10, 11. O composto, assim obtido, da fórmula geral

1 12

C C

mi

e tratar o composto de fórmula
geral VIII ou seu 10,11-dihidro derivado. para os fins de separação
do resto R4, com um ácido halogenidrico concentrado.
2. Cmopostos de fórmula geral
I indicada no ponto 1, onde
Ri. R2, X2, Y1 e Y2 têm o significado no ponto 1.
3. Compostos de fórmula geral
IV, indicada no pOntOs 1, onde
Yl. Y2 e R4 têm o significado indicado no ponto 1.
Finalmente, a requerente reivindica, de acardo com a legislação aplicável, a prioridade* dos
correspondentes pedidos de patente depositádoe na Repartiçãb
de Patentes da Suíça, em 18 de
novembro de 1959, sob n. o 80.637,
e em 5 de agosto de 1960. sob
n.o 8.948-60.
'PSIU() N9 124.208
••n•

onde h4 sliarica um resto arilmetilo ou um resto alcollo infeTiOr, preferivelmente em meio
ácido, para a formação de um
Composto da fórmula geral

ré,

a
transformar - 2. se desejada mediante tratam e nto com um éster
reativo de una alquenol ou alcanol
Inferior, na presença de um condensante básico. em um composto
de fórmula geral
R
12
co Cif

- .1\i•
I

1.1

onde Rr significa- um resto a/quenilo ou a/c01/0 inferior, sutiner. então, o composto de fórmula geral IV ou V à reação MIgnard com um composto de fórmula geral: R1 — Mg
(VI).
Onde Hal é cIro, bromo csa iodo.
expor o resultado hidróxl commesto da fórmula geral
1
C-

\

v11

e
Ledildiddea separadores de dana,

TERMO N9 125.307
De 28 de dezembro'

R R

XXI
84
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de IMO

cultura aquoso na presença de uma
quantidade eficaz de um inhibidor de
rutilação tendo a fórmula

Req-uerente: Farmbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft corm. Meister Luso2-Na-R2
—
cius & Brüning, Fran.kfurt/MainHoechst, Alemanha.
•
seu sai oasico, na qual R..1 4
Ponto característico: "Processo ou um
ou NI12 e R2 é fenil, piridina
para a obtenção de Propa.ãaóis besicemente substituídos. e de Alcenilaminas obteníveis a partir deles
pela eliminação de água" (Privilégio (r°1"CeePT3 )2 ou
de Invenção).
Processo para a obtenção de pra-.
panois básicamente substituídos de
fórmula
•
Prioridade: EE.UU. da America, era
14-3-1960, N 9 14.503. — Seguem-se
Os DOntOs de ns. 2 a 4.

0/9-3cFre

TIMM° N9 126.33)

a-

na qual R significa um átomo de

hidrogênio ou o grupamento metoxi,
R, significa um radical fenila eventualmente substituído pór um grupamento metoxi, ou um grupamento
alquil contendo 1 a 4 átomos de
carbono, e E0 significa um átomo
de •hidroeênio ou o grupamento metile, e de alcenil - aminas obteníveis
a partir deles por elirainacão de
água e dotados de fórmula'

i

nr
,
t a' • °lie"

de 3. de fevereiro de 1961
Requerente: Francesco Vismara S.
P. &,
(çorao),
Ponto caracteristico: .. el0ce&.0 para a preparação de mono-e
elim:az arornaticos" (Privilegio de
uavenção).
— o processo de formar derivados de ani mono e bis-glioxallia
tendo a seguinte fórmula:

C O-Ci1 0:

• es • Ce • I 4

2

de novembro de 1930

na qual. a representa uma única lina /mal R. R. e R,, possuem o sie- gação de valência ou oxigênio, en*ti ritado mencionado, bem como -de xofre, sufixais (8O), sulfonila
seus sais de adieão de écidds, c ama- metileno (CH,), ettleno
vinileno (OH=CI), e R reune
i erlexado pelo fato
senta hidrogénio, halogênio, alquila
(a) — de se reaeir -um éster eg et- Interior, hidroxi, alcoxi Inferior, um
!leo de ácido betat1-fenil-propril- grupo nitro, um grupo a,cetilamino
ção).
1 (2)-arninol-prori8nico ou uma beta- ou um grupo glicoutlila simétrica
10) Processo para obtenção de ( 1-fentl-nrapil (2)-amino 1(00-C110), caracterizado pelo fato
compostos da classe que consiste de -cetona com compostos argano-metá- de
compreender: a) preparar os no
uma feniipiperarluilacil anilina da 'coa ou
-vosderia mon-ebisdha
fórmula geral:
(13) — de se !eduzir fenil-acetona loge.nacetila da seguinte fórmula:
na presença de fenft-pronanofs bazi"emente suhsti tuidos ou de se reasir
um Urdi-empeno/ basicamente subs - f

Requerente: Miles Laboratories,
Inc., Elkhart, Indiana, Estados Unidos da América do Norte.
Ponto característico: '.Processo
para obtenção de Penilpiperezinilacil Anilinas" (Privilégio de Inven-

*ft-tilda com 1-fen11-2-halogeno-pro-1
palma, ou
te) — de Se reduzirem Na l14enil-nsooll-n2)i-arn idas de ácido beta- na qual A 6 coma acima definida,
hidrovt-beta-fenil-earboixílico para as X representa cloro ou bromo, e 11,
infte eovrespondentes,
representa hidrogênio, halogênio, alquila inferior, hiciroxi, aluai infete
submetendo-se, eventualmente, - os rios,
um grupo nitro, um grupo acehidroxi-comnoatos básicos saturados tilamino,
ou uma parte ou compoA. uma eliminado de água e/ou
simétrico, por hatransforme sido-se os mesmos no, nente
direta dos correspondentes
c ais efiereenondenteir com o auxilio logenacão
derivados de mono e bis-acetila. da
de ácidos inorettnicos ou organicos. seguinte
fórmula:
qual A é um membro • da cia'sse Finalmente a depositante reivin-ue consiste d grupos de ht , Itocar- dica. de acerdo
com a convencwo
boneto alifático. saturado. divo/ente, Internaelonal • de conformidade
de cadeia linear e ramificada, con- Nim o art. 21 do °delido da Proprietendo de 2 e 4 átomos de carbono dade Tndustrial, a prioridade do
R 5 escolhido do grupo que consiste eorresnondente nedtdo. desositado
de átomos de hidrogénio, fluor, Varo " Pr artt e.no cie Pa t entes da Alemae bromo, e radicais alquila infeeor, nha, em 9 2 de clovambro
de 1859
e hidroxi, e a representa umntlemor
av
188
IVb/12ou.
como acima definida
na qual a
alcoxt Inferior e htdroxL e n repre- rei rocio
e R., represei*/ hidrogênio, halo gêsenta um número cardinal de O a 2:
nio, alquila Intertor. hfdrozi. akoxi
e seus sais de adido de ácido hidrasinferior. um grupo nitro tini grupe
solúveis, não torcos, caracterzado nela
TERMO
N9
126
51
cetilamino ou um olmo aceira al.
reação de um cloreto de adia clovo-, f-COC/1.1. nu 'sor dihalogasubstituida com uma anilina substiDe
3
de
fevereiro
de
/9ii
•-etilaeão com ICCOCHX.,. em que
tuída pare. produzir a correspondente
reuresente cloro ou bromo de
X-(cloro-acil)-aallina e a reael o rd- American caranemid ~Parir
^-,sa•i nq da seninte fórmula:
terior deste composto intermediério
com rr-fenil-piperaerui
.(Estedos Unidos da América)
Finalmente, a dvpositante reivindiPreuarado de 7-cloro -6ca, de acordo com a Cknvenclo In- -demetil-tetreciclina.
(Privilégio de
ternaciemaI e ele conformidade com invenção).
e art. 21 do Códi go da Propriedade
rridustrise, a imloridatle do corres— Uni preces-o de orodução de
a s Re- 7-cl oro-43-demetil-tetracie11na caracpondente 13 edielo, depositado
¥sirticito de Patente. doa watmn; terizado por fermentar um microTinido"' de Arnérte4 o ?coa m ia organismo do gentis Strepfamvess na nua), A 5- com e"tim . definida
4.n novemlsro d e 1959, so'l /19 852,9e5. produtor de tetractclina ou produtor e na è hidrogénio, halosanin .alcuila
Total de 9 reatar.
de 7-cloro-tetraciclina, num meio de inferior• h i droxi. adeoxi inferior, urn
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grupo nitro ou ura grupo acetlla- reagir um derivado do ácido rna- tiocarbardlico substituído da fórmula e Me representa um caliõrno,
cialmente um íon de .‘relal
geral:
Mino, e b) reagir os novos Interme- lomco da mormula geraii
com uni composto da fórmula:
diários de Mono- e bis-diha/OgenaCetila com um ál000lato de metal al- 4.,na

calino para formar os correspondentes derivados de glioxalil aeetal e
bldrolisar os compostos a.cetálicos
com um ácido rainerel.
Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com a Convenção
Internacional e de conformidade com
o art. 21 do Código da Propriedade
Industrial, e prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na
Repartição de Patente.; da Itália. em
10 de fevereiro de 1960 e 15 de março de 1960, respectivamente.
Uni total de 4 pontos.

Ro‘

R
onde Y2 é cloro, bromo ou um
resto R.Cetoxi, em presença de um
agente retentor de ácidos, com
uni derivado dum hidroxi-hidrazobenzêno da fórmula geral

I

a
I

ORs

)i

T2RMO 126.775
onde R5 significa um resto acuo
facilmente separável ou um resto
correspondente é definição para
Requerente: J. R. Geigy S. A. R4; ou finalmente, pondo-se um
— Sulça.
derivado do ácido malonico da
Titulo: Processo cie precluzir e eren:a geral
novas 1,2 — Diaril -- 3.5 Dioxo- a
Pirazolidinas 4 — Subetiuidas. — z
tca 2 ) Privilégio de Invençae.
1. Processo de produzir novas
•
1,2-Diar11-3,5 — dioxopirazolidinas
4 -- Substituidas, caracterizado
pelo fato que composto da fór- onde R2, R3, Yl, Y2 e n têm o
mula geral
toende R2, R3, Y1, Y2 e têm o
significa do acima indicado, na
c, .1
prerere,e de uni agente retentor
de acides, iou reação com um derivada dum hi droxi-hidrazobe n zen o da fórmula geral III e tratando-se o produto direto da reação com um condensante alcalino; sendo o resultante marcapto
composta da fórmula geral.
17. de fevereiro de 1961

10

5 -

kià

no qual X representa um átomo de
halogèneo ou um grupo aleija, contendo 1 a 4 átomos de carbono ou
um grupo alooxi, alcenoxi, halógcnoalcenoxi, haldgeno-alcona, tal como
triflOormetila ou polifluoretila, ou
um grupo ciano, nitro ou aldeído, n é
o número inteiro 1, 2 ou 3, it regresmta um átomo de hidrogênio ou um
radical olcoila de pê.so molecular
baivo ou um radical da fórmula
COOR„ na qual RI representa um
radical hiclrocarbonetado enfático,
simples ou ramificado, saturado ou
insaturado, o qual pode estar substituído por átomos de hologêneo ou
outros sub.stituintas e o saldo -para
100% de um veículo sólido pulverulento ou liquido borrifável.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com e, Convenção Internacional e de conformicUae com

Ou i n organica
Num total de 3 pontos:
Finalmente a requerente reia C2
vindica, de aCórd0 com a legislao'
eão aplicável, a prioridade do
Correspondente pedido de patente
Onde Y significa um resto hiclro- depositado na Repartição de Pacarboneto, especialmente um res- tentes da Saiça, em 18 de feveto alquilo de baixo peso molecular, reiro de 19(10, sob n. o 1817-60.
em presença de um cOndewante
alcalino, com um derivado dum
Te*R.eir0 N o 127.010
hiclroxi-h:cirazobr . nz-no ria fórmuCO

( a

-

•

la

geral

Z

De 23 de fevereiro de 1961

Z
it

111

rr/
o
tS " • - P

O
na qual R„ R, e R, têm co
cedo:, dados na primeira parte (1.:;te

ponto e Rol representa um átono de
halogênio, tal como bromo ou elolo.
Finalmente, a depositante :e:vindica. de acôrdo com a Convait:ão
Internacional e de conformidade coai
o artigo 21 do Código da PronrIcclade
Industrial, a prioridade do corre:a:indente pedido, depositado na Rept: . ticão de Patentes da Saiça, em 24 do

fevereiro de 1960, sob e. nç' 2
Um total de 8 pontos.
TÉRMO N.° 127.117

De 24 de fevereiro de 1961

Requerente: Ciba Société Anonyme
o artigo 21 do'Codigo da Propriedade
•
Industrial, a prioridade do correspon- firma suíça.
dente pedido, depositado na RepartiPontos característicos: "cornpo••içõel
ção de Patentes da Suíça, em 25 de para combater ervas daninhas" (privl
fevereiro de 1200, çob o no 2.113-GO. lé gio de invenção).
Total de 14 pontos.
1.0 — Composições para embater
ervas daninhas, caracterizada pelo fato
de compreenderem de 5 a 95% em piso,
Mi, MO N 9 127.011
em relação a composição de uma Naril-N'-butil-uréia aromática da fórmuDe 23 de fevereiro de 19G1
la geral:
Requerente: c'.I.13A Societté eonyme, firma industrial e comercial siuça

suiça.
Pontos calacteristicos de: "Progresso de Fabricação e uso de Novos

Compostos Orgânico:, de Fósforo e
Composições contendo os Mesmas".
(Privilégio de :nvenção).
l o — Processo para a fabricação de
novos compostos orgânicos de fósforo
da fórmula weral:

OU suas formas tautomeras, onde
El representa hidrogénio, um resR),
to alquilo ou alcOXi de b...ixo peso
Molecular Cal um otemo de bale1.
—CON
gênio, restos alquilo ou alcoXl
baixo' pêS0 molecular ou átomos Pr 1.. ctrolise 0. se desejado, por
de halogênio; X rep.eenta S. SO oxidação precedente ou subseou SO2 e n é 2-4, e SC US sais com , quente. transformado num combases orgânicas ou inorgânicas, ' posto da fórmula geral 1 e este
SÃO produzidos, cendensando-se ' último, se desejado, convertido onde R e R.„ caaa um, representa
um diester do ácido malonico da num sal com uma base orgânica

fórmula geral

-"‘q

um grupo fenila
substituído ou insubstituído e R representa um hidrogenio ou um grupo aicoita inferior, hidroxialcoila inferior ou
cranalcoila inferior, em mistura com )5
— 5% de um diluente sólido, um ditoente não solvente liquido e/ou um agente emulsificador, dispersants ou aderente ou uma combinação de um solvente e um tal líquido e/ou agente.
Prioridade: Repartição de Patentes
da Suíça, em 26 de fevereiro de 1960,
sob o número 2.157-60.
na qual Ar rop.e•Nenut

Total de 15 pontos.

um radical alcolílico, cieloaloollico,
TÉRMO N.° 118.86
aralcoilico, arilioo ou heterociclico, o
qual pode conter substituintes e, no
De 26 de abril de 1960
caso de um radical alconico, pode
estar Interrompido por, pelo menos, Requerente: Alvejantes Super-W
um átomo de ox'oênlo, R, repaezenta mitada — São Paulo.
um radical alcollico ou aloon-ariiico Título: original modelo de recipiente
Interrompido por, pelo menos, um metálico para líquidos e equivalentes.
átomo de oxigênio. Ra representa um Modêlo Industrial
átomo de hidrogênio, um radical aimilico ou o mesmo radical como R,,
R, representa um dos grupos C11, —
onde Fle,
C11, — CH, e
presente um radical alcoilico inferior e X representa uni átomo de oxigênio ou enxofre, caracterizado pelo
fato de se fazer reagir um composto
da fórmula:

Requerente: CIBA Societé Anonyme, Basiléia, Suíça.
Pontos Característicos de "ComposleAes para combater a proliferação de'
Onde R-4 representa um resto plantas ou combater ervas daninhas".
SIM
alfa-alcoxi-alquilo no qual os gru- — (Privilégio de invenção
1° -Composições para combater a
pos alcoxi e alquilo podem estar
ligados entre Si, formando um anel proliferaçáo de planta ou combater
e Um dos símbolos Z1 e Z2 signi- ervas daninhas, especialmente para
fica hiclrognio e o outro, hidro- combater monocetiledôneas, caracte3
pelo fato de compreender de
gênio ou um resto ncilo facilmen- rizadas
na anal R, R. 7, têm o.s significados
1. 0 — '7457-irrin5l modelo de teciplente
10
a
60%
em
pês°,
em
relação
ao
pêso
te re cuperáVel. ou fazendo-se
da composição de um éster de fecido dados na primeira parte dêste ponto metálico para líquidos e de equivaliam
N —

N
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rlidada da Man alongados, regularmen- uma
I base caladrançailar loogitudinalmente faixa saliente e periférica, cum pequena
te espaçados, paralelos entre si 4. a um alongada, nas extremidades da referida nhandu triangulares, dispostas a Meei
dos laterais da base; tudo substancial- base quadrangtilar sendo feitos entalhai valos regulares, e voltada' para e int&
menta como descrito • ilustrado nos semi-circulares aprofundados e circunda- ror, onde fica delimitada grande areei
eava, da cujo centro, se projeta o tubo desenhos anexos. dos por ressaltai; caracterizado, atada, central rebaixada, alebdividida por faiai
pelo fato de ser o referido corpo dividi- transversal saliente em duas outras, um*
do saída do líquido, provido de rosca
do em duas partes solidárias entre si, a abrangendo a sola 'o:Oprimente dita. O
~terna, para receber, por rosqueameno;
to, o registro • vedação de saída do TERMO N" 27, de Ageeto de 1962 parte inferior, posteriormente formada enfranque, e a outra, apenas oa:Ida:
com reentrância vazada, e Inclinando-se no interior das citadas áreas reb
líquido; a cobertura soLdária cora o
ligeiramente para fora, e seu lado ante- de ambos os solados. sendo previsto um
recipiente, forrada de paredes tam- Modelo Industrial: (Nevo Mçaielo de rior,
sofrendo primeiramente um aclive relevo composto por uma pluralidade de
bém sextavadas que projetam-se para grelha rotativas.
ligeiro, e depois aclive mais acentuado,
isoladas,. orientadas segunda
1 - Caio Ferraz Vellozo, Zeferilio Fer- até urna projeção paralelepipédica ligei- saliências
cima, ~minando em um círculo
alinhamentos paralelos transverrals, oi
sebre o qual ajusta.ae a respectiva tetra Venoso Filho e Elio Pinto Tava- ramente inclinada posteriormente em re- representativas das letras do alfabeto, ditampa e meios de fechá-la com selo de 'res,
residentes na cidade de São Paulo. lação à horizontal, e contendo parafuso tas saliencias estando dispostos, em cada
lacre ou equivalente.
de regulagem que se projeta da referida solado, em sequer:da ordenada desde 11
projeção paralelepipédica para formar o biqueira até o calcanhar, com exceção
1 Total de 2 pontos.
fuste em cone duplo com as bases unidas, apenas da parte do enfranque, e estando
e alargando-se para dar origem a um a primeira metade do alfabeto contida
botão de acionamento, cuja superfície pc- num solado, e a segunda metade, no
TÉRMO N.° 123.792
riférica é estriada ou serrilhada; carac- outro: tudo substancialmente como dei.
terizado também pelo fato de na outra crito e Ilustrado nos desenhos anexos,
De 27 de outubro de 1962
extremidade, o fuste mencionado projetar-se em haste cilíndrica formadora, dek Requerente: 1ndia Tyre es Rubber
pois,
de ponta tronco-cônica, o posidio1.12M0 N. o 148.783
a
Company United — Escócia.
namento do referido parafuso de reguTítulo: nevo modelo do rastro para
lagem sendo fixado por intermédio do
25 de outubro de 1962
pneumático — Modelo industrial.
botão 21), também de formato troncoPorcos Característicos
e tendo a superfície periférica
Patente — "Moda.> Industria?-,
— Nevo modelo de grelha rotativa, cônico
estrias ou outros, a ha9te rosqueada
Titulo — "Ntivo modélo de
caracterizado por con?preender inicial- com
desse botão atarraxando-se em fuso adre- exaustor".
mente um corpo de base, substancial- demente
realizado numa "das faces da
Rquerente — "Getúlio Lino da
mente prismático retangular, com as fa- mencionala
projeção paralelepipédica. Silva".
ces anterior e posterior retangulares e Tot-21 de 3 pontos.
inclinadas, e as laterais verticais e suaLocal estabelecido — Na capitai
vemente trapezoidais, corpo este assendo Estado de São Paulo.
tado Bóina quatro pequenos pés de apoio;
•
TP.RMO N• 142.557
e na face lateral anterior do corpo de
kgm" constituído por um receptáculo
Re paradas saatavadas, com o fendo
¡dano, que se caracteriza por possuir,
' cia cartpróximo à base, uma reentrán

CI.

base sendo prevista uma projeção cen31 de Agesto de 1962
tral prismática, com face anterior plana
e vertical constituinte do painel de comando, nele sendo previstos registros eEstados
Requerente: Ronson
Corporation
da América.
Aparelho
portátil.
limpadas; e as faces laterais menores do Titulo: Unidos
Modelo
mesmo corpo de base prolongando-se
superiormente em trechos retangulares. industrial.
•
ligeiramente mais espessos. Internamente
aos quais são previstos dois montantes

r 1.11 — Novo modelo de rastro para
pneumático, caracterizado pelo fato de
apresentar quatro sulcos longitudinais
am sign-nom o de largura constante
kto ledos todos Sies paralelos no senti-

do de uma noção transversal do pneumático . • pelo fato de estarem todos
Os vértices dos referidos sulcos providos

de ta/lendas de forma, substancialmente retangular.
_ • Total do 3 pontos.
TÉRMO N.° ZI8.247
11 de abril da 1961
T Requaranta: Choeohits Duleora S.A.

•-• São Paulo.
nulo: original modálo da confeito

ao. Modelo industrial.

Origival modelo de conf
.- eito,
caracterizado por uni corpo prismático
di base quadrada • pequena altura, com

I

*restas latirais arredondadas, e trajas
teces opostas ou bases são ligeiramente
lbauladn e providas de área central
Orme e quadrada, com cantos arra:0n• da qual saIlenta-se urna plu*

ars

transversais sustentadores da grelha pra ;salamanta dita, formada por uma pluralidade de tubos paralelos longitudinais; e
finalmente, o conjunto incluindo uma cobertura transparente para a grelha, com- 1* Neivo modelo ornam..a . .11 exterposta por uma face posterior retangular no, para um aparelho doméstico de cozie vertical, duas laterais verticais, com nha, elétrico, portátil, para ser usado
contem anterior formado por linha que- principalmente como um abridor de lata
brada, e uma superior retangular e hori- e possuindo vários acamarias. comprezontal, todas elas -montadas em molduras andando um corpo de formato de uni chade conjugação, e zebre a face superior rato achatado, horizontalmente alongado
sendo prevista um bloco prismático e tendo um pedestal montado sob sua
triangular, assentado zebre uma das fa- extremidade dianteira, tudo como subsma laterais: tudo substancialmente como tancialmente descrito e ilustrado nos dedescrito s ilustrado nos desenhos anexos. senhos anexos.
Prioridade: Estados Unidos da América, cai 21 de março de 1962, sob mimero 69.356.
TIIR140 N• 142.407

"Nôvo modelo de exaustor"

"Névo mareio de exaustor", caracterizado por o tubo (1), de
grande diâmetro, ser dotado de
ilanges (2) circulares em ambas
as extremidades; e por três nu
portes (3) cilíndricos, que =tentam o motor co;axialmente ao tuba
(1), semi deslocado para fora, su-,
portes (3) éstes que formam en27 de Mesto . de 1962
tre si iingutos Iguais, estando - 111.
TERMO NI -143.444
clinados,
formando buímos •811Modelo Industrial cOeiginal modelo
dos com a linha de centro do tubo
de
Setenalicc
de
1962
.
21
de boda nuilmd aplicada iistessmes de
(1), tendo ainda os suportes suas
ternos mecânicos para/elmo.
Modelo Incbsstrial oNevo modelo de extremidades externas achatadas
Indústrias Rosal S.A., estabelecida na par de solados para calçados». sabaP e fixas flange (2) do tubo (1)
cidade de Santa Bárbara d'Oeste, Esta- Sociedade Andai= Brasileira de Ar- por meio de parafuso (4), e nas
do de Siio Pau/o.
tefates Plásticos, estabekcida na cidade extremidades internas encurvadas
de São Paulo. — Modelo Industrial.
em sentido aposto ao tubo e fL
xas ao motor por pares de para.
fusos (5): e ainda por o motor
ter sua _carcassa (6), na região
dos suportes. cilíndrica e sua, extremidade (7) .externa ao tubo em
forma de ogiva, possuindo furos
e
radiais (8). para ventilação inter,
na: e mais ainda por o rotor
(9) do motor, alojado no tubo
(1). ter forma cilíndrica com sua
extremidade em forma de ogiva.
e por pás (1i) da hélice serem
lanas, com as bordas latPralq
geiramen t
obre das em se/111C, -+
— • Qriginal modelo de luneta móvel
opostos e fixas ao rofor (91 por
aplicada ba mesas de teirnos mecânicos 1° Ni-liv. ° modelo de par de solados meio de suportes (10) em forma
paralelos, caracterizado por um corpo de para calçados, caracterizado pelo fato de to de Cantoneiras com conlornns
aspecto geométrico irregular e dotado de cada eolado do par eer Provido de larga arredondados; e finalmente pav
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urna grade (12) protetora de ara.
pie, localizada a extremidade de
exaustar) do tubo (D. tendo os
arames paralelos, em duas direções perpendiculares — dois a
4014 próximos entre 4. Total de
pontos.

tez das calotas ccirrespondentes.
sendo que cada uma das calotas
apresentam-se com fundo plano
seccionado, sua superfície esféri.
ca, havendo nos mesmos ressaltos
circulares planos, enquanto o fundo interno da calota, apresenta-se
rebaixado, também circularmente,
havendo sôbre os laterais das referidas calotas, junto à linha do
fechamento, um ori fício. Total de

seus quatro lados, urna sailierela
ou filete de secção transversal retangular; e pelo lato de que o referido estdjo apresentar, de uni
e outro lado, nas proximidades do

Novembro de 1 9 64 4249
pondo de duas superfícies planas. unis
das quais apresenta inanições indicado.
raa da capacidade da mamadeira, po•

deado a outra superfície apresentar outraio Inscrições, ao passo que o citado
seu bordo superior livre, dois re- corpo, visto doe outros dois lados opos•
cortes lorigitudinais de secção re- tos, tem uma cooformação que se alarga
tangular. Seguem-se os pontos 2 de baixo para cima como um tronco
de cone, cuja extremidade se arredon n
e $.
da fortemente para dentro em uma pad
TERMO N. o 143.447
rede arqueada que termina em uma beTÉRMO
N
, 147.728
ca provida de dois ressaltos boleados,
28 de setembro de 1962
2 pontos.
tudo substancialmente como descrito e
30 de novembro de 1962
representado no desenho anexo.
Requ e rente — Isidora Grego17 — São Paulo. •
TERMO N.° 144.324
Ura ponto.
Patente de Modelo Lidustrial.
Titulo — Original desenho apliTitulo: (Núvo modelo de dispositivo
oável em fichas para uso eia cozi.
31 de outubro de 1962
basculante para janelas e outros»,
.TIMMO N' 148.411
tabilidat'o —
Requerente: Werner Rudolf Siebert.
Requerente — Unilever N. V.
Local estabelecido: Na Capital do
15 de abril de 1963
— Holanda.
Estado de São Paulo.
Titulo
Nôvo modêio de reciPontos caracteriaticoo dj,_ patente
piente — Modélo industrial.
modelo industrial para: (Novo
de isqueiros.
Requerente: Rodolfo Korai — Esta+
do de Sào Paulo.
.11•111n111•nn•

1. 0) — "Original desenho apilgável em fichas para uso em con-

tabilidade", caracteriza-se pelo
tato de no bordo superior da face
dianteira da ficha, ter impresso.
por qualquer processo, uma faixa
(1), de relativa largura, e nas côres desejadas, a qual é interromdo na sua zona med iana (2).
gmpundo um espaço para receber impressão de dizeres; sob esta
nona tem uma região delimitada
por impressão de Unhas (3). compondo retângulo, e ao lado desta,!
tem impresso um outro retângulo I
(4), ou então dois retângulos (5).
Total de pontos 2.

Moo Modèlo de dispositivo bacele.*
para janelas e outros

1.- — Nôvo modêio de recipl
ente do tipo genérico dos corpos
de revolteão, caracterizado pelo
fato de ser constituído por um
corpo, mais ou menos, cilíndrico
apresentando, logo acima da sua
base circular plana, um estrangulamento periférico a que se segue
unia ampliação, Iguaimente, periférica; e pelo fato de que a parte
superior do recipiente, em seguida à referida ampliação, tem a
forma, substancialmente, da_ bôca
de um sino invertido. Total de 3

pontos.
Prioridade: Estados Unidos da
América; em 2 de maio de '1962
Depositada em 28 rt. , setembro sob ri.° 69 947.
de 1952 (Modélo industrial) .
~MINI

••••nnn

TÉRMO N. o 143.450

1) (Nevo modelo de dispositivo basculante pare janelas e outros», caracterizado por a peça (1) 'fixa do diapositivo constituir-se de um perfilado
eNervo modelo de isqueiro», ma
de secção transversal em eLs, e por
a peça (2) móvel basculante consti- racterizado por constituir-se de ara corl
tuir-se também de um perfilado de sec- po de secçáo essendalmente triangular
ção transversal em eLa, articulados com cujos cantos sio arredondados. a hen
e mecanismo basculante. da modo que, plana, sendo que, superiormente. Possue
quando fechado, a peça móvel justapõe- uma gola de encesto.
se à peça fixa de modo que suas ares- Seguem oa pontos de 2 a 3.
tas externas encostem-se longitudinalmente entre si, formando ncn conjunto
um prisma de base retangular. no esTERMO N• 149.52!
paço interno do qual aloja-se o ine4tnismo, que fica oculto.
Em 31 de maio de 1965
Total de 2 pontos.

T1112110 N9 147.906

•••••••••

Requerente — Med . iros te Laxa

Ltda. — (São Paulo).

TERMO N. o 145.035

29 de novembro de /362
Pontos característicos de "Oridisposição em recipien e
Th.' Hoover Company — EstaPara
a cosméticos desodorantes ou dos
Unidos da América.
Outros produtos em pó".
Título — Neivo modMo de aslpiradar de pó.
Patente rip Modêlo Industriai.

25 de março de 1963
. Requerente : Hennanny Indústria e
Comércio • Hic S. A., firma industrial
e comercial brasileira — Estado da
Guanabara.
Pontos característicos de: (Nova
conformação de mamadeiras (modelo
industrial).

Requerente: S.A. Indústrias Reunida
F. Matarazzo — São Paulo e Filial aí
•
Estado da Guanabara.
Titulo: Nevo e original desenho qe
=mental para tecidos — Desenho Id.
dustrial.

Ir ;Cl

#70
aIN

1. 0 1 "Original disnosicão em re.
elpiente para cosméticos, desodorantes riu outros produtos em u6",

caracteriza-ee no Proresentar doas
partes e insta ci as nor encaixe, eu
tre st. sPunv)o :ia bordos sillen

1. e — Neato modélo de a.spitador de pé, caracterizado pelo fato
de compreender urna cabra ou ea.
tolo de forma.to, substancialmen
te, reter e:olar que apresenta, nutn
Nova conformação de mamadeira, as-.
de seus bordos inferiores &ias re- ract:rizada por um corpo que, visto
entrâncias, substancialmente. re- de doia lados opostos, tem • coidortan gulares e. en toe f•D
toam os mação de uma prta de base Posam diz-

1) Nevo e original desenho orna.
mental para teddoaa, em cercai contras.
tantea e variadas, caracterizado por com.
preender motivos representando estampas
maiores, medindo 90:30mm, médias e
pequenas, medindo 30 x 10mat., aproxl•
madamente. em estilo Upico ecashindra
dispostas irregularmente, sendo as es•
tampas 'maiores compostas de um meã.
vo grande no centro, dois pequeno. ."
um em baixo de um lado e outro eu
cima do lado 'opões° — e na base
motivo de tonna arredendada com bi; outras estampas grancoe traball)
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TREMO Dl* 149.521
des apresentam três motivos pequenos
porém a mesma base das estampas fleE.In 31 de maio de 1963
teriormente descritas. As estampas médias , são compostas, práticamente, de
Requerente: Nóvo e original desenho
dois motivos unidos, ambos, no entanto,
com as mesmas características: no cen- ornamental para tecidos — São Paulo e
tro o fundo estampado em cõr chapada Estado da Guanabara.
Titulo: NU° e onginal desenho orreserirando diversos e pequenos motivos decorativos estampados em três có- namental para tecidos — Desenho Inres contrastantes da de fundo, chapa- dustrial.
das e çontornadas com filetes pretos, e
em volta de cada motivo um risco branco de reserva de fundo da peça, risco
este limitado em ambos os lados por
filetes finos prètos e alguns motivos
com bicos em volta, estampadès em o:5res chapadas e filetadas. O fundo, entre os motivos mencionados, apresenta
uma cór escura chapada, sendo o conjunto realizado em seis côres sôbre tecido branco — Total de 2 pontos.

TERMO N9 149.305

%coa arredondados estampados €111
ta* obres vivas e na ebr do
Ae faixas e bicos que cambem
estampas descritas do OOntONlad
por meio de filetes finos pretos, sen.
do a última faixa de ciiir neutra aos
simetricamente pequenos ovais feitos com breposta pon uma linha pontilhada
filetes prétos, existindo em tôda a vol- de côr preta. Todas as estampas ska
ta do risco pequenas bolinhas estampa- resinadas da mesma maheira e na

pai Iguala, em típico acashimira, disposlias irregularmente no fundo, medindo
75 x 20mm. e delineadas por meio de
um risco largo de Min., estampado cm
cer chapada, sõbre o qual são colocados
'.Ias com a mesma côr chapada, contornadas com filetes e um pontinho prêto
no centro. O centro de cada estampa é
realizado na dr tinta do fundo com bastante riscos pequenos e entre estes manchinhas estampadas em cór chapada.
No espaço reservado entre as estampas
principais o fundo apresenta pequenas
flõres de c& preta, chapada, e centro
na côr dos motivos grandes. Tôdas as
libres bem ligadas entre ai por meio de
motivos em forma espiral, delineadas por
filetes finos prêtos, que enchem todo o
espaço livre. O conjunto apresentado
em duas cbres 'sõbre fundo tinto e este mpa roida. — Total 'de 2 pontos.

mesma ordem • de abres, divergindo
apenas em munimos detalhes coma
seja a ausência dos bicos laterais
a substituição da linha preta Uma..
tilhada da última faixa por pequenos traebs transversais. O fundo
bastante escuro, estampado e chapa-

do, e o conjunta apresentado em

cinco eóres.
(Total de 2 pontos).

N9 149.531
De 31 de maio de 1983
Requerente: S.A. Indústrias Reis
nidas F. Matarazzo — São Paula
Filial no Estado da Guanabara.
Titulo: New° e original
ornamental para tecidas — Dreee2
d
Industrial,
~MO

1) Nevo e origimil desenho orna
mental para tecidos», em o5res contrai
tantas e variadas, caracterizado por
TERMO No 149.129
Modelo Industrial: eNóvo modelo de compreender motivos representando estampas em típico ecashimir», composDe 14 de maio de 1963
solado para calçados»,
tas de motivos grandes de 90 x 30mm,
Calçados Saméllo S. A., firma bra- menores de 75 x 45mm. e pequenos de
Requerente: Codega & Cia. Ltda.
sileira, industrial e comercial, estabele- 55 x 40min., dispostos irregularmente. — Paraná.
cida na cidade de Franca. Estado de sendo os maiores e médios bem pareci- Titulo: Uma nova placa de maSão Paulo.
dos, tendo fundo branco e por cima deira para revestimento. — Modelo
pequenas rosas, fibras e Rilhas estampa- Industrial.
das em quatro côres, de vez em quando
contornadas por pequenos riscos; saindo
da parte mais estreita do motivo maior
uma grinalda bastante coniprida com
!desenhos ornamentais, próprios do estilo,
que acaba com um motivo menor • com
cinco fibras pequenas no centro, um risgrosso em volta, bastante flórea e
10) "NtSvo e original desenho or.
• co
fõlbas estampadas 'em 4 córes diferennamental para tecidos" em obrei
1°) Uma nova placa de madeira contrastantes e variadas caracter!1 — NU° modelo de solado, carac- tes, contornadas por filetes finos prêtos. para
revestimento, construída em . zado por compreender motivos reterizado pelo fato de apresentar em Entre una motivo maior e um menor
presentando estampas em estilo tf.
sua face Inferior, uma pluralidade de existe sempre mais um motivo pequeno ch tamanho razoável para sul,
mente no fundo, voltedas ora para a
cujo
centro
está
todo
coberto
por
motifrisos salientes, paralelos, de secvão
n, caracterizada pelo fato de flore- direita ora para a esquerda em uma
transversal levemente arredondada, fri- vos decorativos e em volta pequena: • atar em seu comprimento canale- cbr clara, chapada, com sobrepostçáo
flores
estampadas
com
as
mesmas
quasos êstes dispostos transversalmente, alo
s verticais paralelas distando aqui- de uma cbr mais escura que forma
atingindo as bordas do solado e bastan- tro côres„ Unidos aos motivos maiores distantemente umas das outras.
no centro de cada motivo pequenas
encontram-se novos motivos menores que
te distanciados um do outro.
fibras, todas as estampas, no enten(Talai
da
4
pontos)
,
têm o centro branco com pequenas fiado, contornadas por filetes finos,
Segue mais um ponto característico. res, na parte mais larga um motivo em
pretos, e com os mesmos filetes são
realizadas os detalhes que se oOmpleforma oval e em volta pecvenos quaTERMO N9 149.~)
tatu . Todo o conjunto estampado
drados irregulares contornados com fileTERMO N • 149.467
em três cflres sbbre fundo tinto.
tes prtêos. Observam-se outros motivos
De 31 de maio de 1963
pequenos
bastante
trabalhados
e
en29 de maio de 1963,
(Total de 2 pontos) .
contrados aos motivos maiores. O fun- Requerente: s. A. Indústrias Raua.das F. Matarazzo — São Pado
do
apresenta
uma
côr
viva,
chapada,
Requerente: Gerino Para Compras —
reservando os motivos, enquanto todo e Filial no Estado da GuanaWra.
Til:RM0 N9 149.532
Estado da Guanabara.
Titulo: Nbvo e original desenho
Titulo: (Sacola para Compras) — conjunto apresenta seis caras sôbre fun- ornamentai para tecidos. — Desedo branco.
De
de maio de 1983
Modelo Industrial.
nho Industrial.
22 de, aio de 1963

g

TERMO N° 149.329

Em 31 de maio de 196:
Requerente: S.A. Indústrias Reu....uas

Itequerente: S.A, Indústrias Reunidas P. Matarazzo — São Paulo e
Filial no Estado da Guanabara,
Titulo: Novo e original desenho.
, ornamental para tecidoe, — _Desenho

!Industrial.

P. Matarazzo — São Paulo e Filial
Estado da Guanabara.
Título: NOvo e original desenho or-

namental para tecidos — Desenho Industr:a/ .

1 — (Sacola para Compras, caracterizada por ser um depósito móvel de
gsaterfal adequado. Introduzido numa'
bdsa simples de barbante ou equiva-,
knte, em que as pontas verdeais su' Ores se convergem e passam por den-

1°) eNôvo e original desenho ornade enrolamentos de !Olhas de bana- mental para tecidos» em caras contraseira ou equivalente, formando alças. tentes e variadas, caracterizado por comF
1 Total de pontos: 2
. preender motivos representando estam-

lo) "Novo e original desenho ornamental para tecidos" em cores
contrastantes e variadas, caracteriia
zado por compreender motivos representando estampas estilo típico
"cachimir", dispostas irregularmente, medindo as maiores 50x25mm., 1-os "Movo e originai desenho oroutras menores com 35x2Omm., ou- namental • para tecidos", em ebres
tras, ainda, de 23x15mm., e, peque- contraatantes e variadas, caracterinas estampas de 18x12mtn. As es- zado
por compreender motivos repretampas maiores, partindo do centro tantando
figuras de ianonésaa. Pago
para fora, têm uma mancha central
pequenas flores dis--desramo
da côr do fundo envolta por unia tribuidas irregdp
sabre o funfaixa estreita de ebr clara-viva, esta do sendo rue ularmente
algumas das lanonêstut,
acompanhada 'por outra de car viva estão a ioeihadas
e outras de com
e contrastante; uma nova faixa da. as clássicas sombr:nhas ou ventarocõr do fundo e, de um lado. seis las
completando o traje todas sel

Sw:tr : •
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figures, porem, sN> estampadas em metal, plástico, madeira ou de qua.tete côres diferentes, com filetes es- quer outro material apropriado para
curo; formando os contornos e os esta finalidade em vires, tamaahos e
detalhes e com esta mesma car es- formatos desejados, caracterizado pelo
cura, em chapada, .são feitos os ca- fato do aparelho ter a configuração
belos das joponesas. Os paaotles,
delineados por filetes eacuros, apre- de um abajour. Total de 3 postos.
sentam uma ceir mais clara, viva e
ebapada; e os ramos, distribuidas
TERMO N.° 150.309
entre as figures Principais, são =postos de pequenas fleres e completadas sem os filetes escuros e outras
. De 1 de julho de 1963
apenas delineadas por filetes tendo
no centro um pequeno ponto de c&
Requerente: Ronson Corporation
oontrantante. Todo o conjunto es- Estados Unidos da Ame ice,.
tampado em cinco ceres sabre fundo
tinto.
Invenção: "Base para batedeira, li(Total de 2 pontos) ,
quidificador e similares" — Modelo
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tras mais escuras, Oda) estas trabalha- .
• TERMO N.° 150.385
das em riscos finos verticais com os
efeitos de fume. O conjunto executado
Ds 14 de fel. rreiro de 1963
em oito caros sabre tecido branco. —
Total de 2 pontos.
"Novo e original =alo de embalagens para produtos em p6".

TERMO N.° 150.327

Requerente: Ayrton Belmudea
São Paulo — Mociélo Industrial,
•

a .1

De 5 de fevereiro de 1963
Requerente: Paulo Mendonza Negrão — São Paulo.
Titulo: Planador brinquedo de asa
delta — Modélo Industrial.

Industrial.

TER.1140 N 9 149.534
De 31 de maio de 1963
Requerente: S.A. lixhistrias Reunidas P. Matarazzo — São Pauis) e
Filia,' no Estado da Guanabara.
Titulo: NOvo e original 13esenl2o
ornamento' para tecidos. — Desenho
adustrial,

I.° Novo e original modelo de em.
balagem para produtos em pó, caracterizado por possuir a configuração
ezata'cle um cane, porém com a base
fechada por um plano. Total de
pontos.

1. 0 Base para batedeira, iquidificador e similares, caracterizada por um
corpo com a forma quZI de um tronco
de pirâmide, apoiado • sObre uma base
plana horizontal e provido, em uma face, de um braço móvel e de um painel
com controles. a base sendo provida
de rebaixos onde se encaixam tigelas
e similares, tudo ccraforrne os desenhos
19) "Nevo e original desenho or- ilustrativos anexos.
namental para tecidos" em obres
contrastantes e variadas, caracteriTERMO N° 149.535
zado por compreender motivos representando xadrez bastante regu'ar
formado de nuadrados de 30x3Omm.,
Em 31 de maio de 1963
quadrado: éstes cobertos por uma
réde feita por meio de filetes pretos
Requerente: S . A. Indústrias Reunimuito finos em dia ,c,onal; ceda iva drado tendo no centro uma esfera das F. Matarazzo — São Paulo e Fiirregular contornada com filetes lial no Estado da Guanabara.
pretos, sabre a qual existe um Iosango Titulo: Nevo e origaial desenho ornadelineado por meio de riscos brancos. O esnoco livre entre os quadra- mental para tecidos — Desenho Indusdos, que formam uma espécie de lis- trial.
traia horieentaie ou verticais. nst5
coberto ternte'm com os filetes O: ce
e um povoo mais pross.os, em oreto
Que conserv o m a &reteso horizonte"
e vertical. formando . xadrez iniedc
Os risco, mais rrossos atravessam
as listres. entram ir-eaularmente no,(medrados orondre- formando sombra. No ertrramentn cle.stas tistrs,
destacam-s* emes rieura.: arredondadas enstp mmui n st na mesma 'br
já citada.. n erern do menor tamanho
mas na cai. MVA. chalreis e conternade com fil etes pretos Todo e
con tun to Deeen te do em tril o Pisoe
sabre fundo tinto
1° — Nervo e original desenho ornaPontas).
Motel
mental para ticidos em carta contrastante, e variadas, caracterizado por compreender
motiveis representando =SIOTERMO N.° 150.12a.
pias flores campestres e falhas bem estilizadas dispostas irregularmente no senDe 6 de fevereiro da 1965
tido vertical, inclinadas para um ou ouSão tro lado, sempre em sentido ascendente.
Requerente: Norifusa Tanaka
Paulo.
havendo flores que lembram dálias. ou?
Titulo: Um novo tipo de eparelho trai bem parecidas com as margaridas e
luminoso giratório para propagandas outras em forma de espiga, ttidas, porém.
em geral - Modlo indeo-tai.
completadas com galhos bastante cozi:In:idos e %lhas, de forma arredondada,
separadas ou unidas aos galhos das flores, entre as quais se destacam algumas
borboletas. Observa-se também que en-

TERMO N. 150.431
De' 3 de julho de 1963
Requerente: Francisco Fraga Vieira
de Barros — Minas Gerais,
I.° ` Planador ele brioquedo de asa
Titulo: Novo modélo de aftador de
delta", constituído de carapuça de bor- lâminas de barbear — Modélo Incluse
racha -colocada no na r iz do planador: trial.
nariz, de formato aerodinâmico: cstlbillzador situado a seguir do nariz
com formato de flecha- fuselagem:
leme de direção: pino para lançamentos; cone aerodinâmico: caracterizado
e reivindicado por possuir asas em formato delta. Total de 2 partos.
TERMO N.° 150.408
De 20 de fevereiro de 196.
Requerente: Antonio Saldanha Ro
drigues -- São Paulo.
Titulo: Eletro escava rotativa para

dentes — Moda) Industrial.

a.a"
. 1.° "Na y° modelo cie afiador de laminas de barbear", caracterizado por
consistir em um conjunto formado par

duas partes, ou seja: a superior ott
tampa e a inferior que é dotada de
ama concavidade de acardo com as
necessidades de sua utilização sendo
ainda que esta concavidade é revestida
por uma luva de material apropriado

e em cuja face srrá afiada , a lâmina.
Segue mais um ponto.
TERMO 14 9 150.581
Em 9 de julho de 1963

Requerente: Indústria de Colchas Sul.
tia Limitada — Sio Paulo.
Titulo; Nevo motivo entameatal *pe.
cevei em colchas e similares — Dem*
stb• lodustria'

Eletro-escóva rotativa para *dentes composta de uma escova circular.
própria para dentes, envolvida ao cabo

e semi-envolvida nas cerda:, no sentido do comprimento. por uma especial
peça protetora de bochechas, em forma

re todos os motivos principais apare- de colher em canoa com cabo em forma
cem motivos decorativos em forma de de tubo, cuja escava é ligada de modo
riSCOS pequenos e verticais. Cá/nados ou fcilmente destadvel, para a substituizigue-zague, todos eles estampados em ção rápida desse conjunto individual,
cinco tares, reservadas ou chapadas em
1.0a a ,,rro eho ura t eoo- sobreposk5o, sendo o fundo, reservados
g ir e'lri o I ,nron-nandas em geri"' os motivos principais, coberto por uma
aann sobrepoa e ceo deaduas ouxinoit11;4., rw+r uma carta( n 1, 1tp ri r ôr

por meto de dispositivos mecanicos
apropriados, diretamente ou por meto 19 Novo motivo orneie:dal aplicai
de eixo flexivel pmeegido, a um motor vel am colchas e similares, carecterisadd
pelo falo da u parte casem1 se aprume
elétrico,
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tar em um bordado de roaetão elíptico,
cer.stituido por dois anéis interligados
por uma espécie de tracejado, sendo que
o interior apresenta um bordado de Mies e folhagens, — Total de 2 pontos.

TIMM N. o 149.538
31 de maio de 1983

qu,rente — S.A. Indústrias
Reunidas F. Matarazzo — S. Pau..
lo e F lial no Estado da Guanaba
ra.
TERMO 1\19 159.057
Titulo — Nõvo e originai deseEm 11 de maio de '1964
nho ornamental para tecidos ___
Requerente: Manufatura de Produtos I D senho Industrial.
King Limitada — Estado da Guanabara.
Titulo: Nervo tipo de tampa metálica
para vidros e/ou garrafas — Moda° In-

tipo de tampa metálica
para vidros e/ou garrafas, do tipo cápoda metálica (chapinha) dotado internamente de convencional disco de cortiça e do disco de papel parafinado ou
de plástico, caracterizado pelo fato da
cápsula metálica (chapinha) ser dotada
de um rasgo retangular no centro da
face superior.
Tudo substancialmente como _.•.1-rito.
desenhado e reivindicado.
1*

Nevo

TERMO N9

149.537

Em 31 de maio de 1963
Requerente: S.. Indústrias Reunidas
F. Matarazzo — São Paulo e Filial no
Estado da Guanabara.
Titulo: Novo e original desenho ornamental para tecidos — Desenho Industrial.
.

-~rnrirer40
.464
.4511

• 1°) Nóvo e original desenho ornamental para teCidos, em °Ores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando múltiplos
Ioaftngos de tamanho variável, dispostos
de várias maneiras, formando as vezes
listras de pequenos losangos, no sentido
vertical e horizontal por serem os mesmos 'dispostos muito juntos; outras veXes em forma d- semi-circulos, -concêntricos, ou em espiral. Pode ser observado claramente que os losangos de maior
tamanho, pela sua disposição,- formata
retângulos, no sentido diagonal, que são
Intercalados por losangos de tamanho
médio, vendo-se, também, grandes lombatios formando semi-drculos ou separando
os motivos formados pelos losangos pequenos. Os motivos alo muito bem distribuidás no fundo, conservando-quase
sempre, a mesma, distância, o que dá,
harmonia ao desenho, sendo os losangos
todos estampados em duas cOres sobrepostas, urna clara e outra escura chapado de modo que a sobreposição ficá sempre no centro da figura reservando nos
extrema. a ear isolada. O conjunto traba11 .4do eni enas cera salSre fundo beste,
0 e tive - Total de 2 ponteei.
•

1) — "Nôvo e original desenho
ornamental para tecidos" em côres contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando grupos de listras horizontais, irregulares, separados uni do outro por meio das
listras brancas do fundo, tôdas as
listras bastante onduladas chegando as vêzes a formar _ pequenos
ângulos, cada grupo tendo como
base listras de uma côr média que
se intercalam com outras de côres contrastantes. Existem grupos
que reunem cinco listras da côr
base, UMA listra- bem, clara, uma
escura e duas claras-vivas, -e-1-i
quanto outros grupos são forma-1
dos de: quatro listras principais,1
uma escura, uma méd ia e uma
muito viva; de quatro listras
principais, urna bem clara, uma
média e uma clara-viva; de três
principais, uma clara-viva e uma
escura; de cinco principais, uma
escura. uma média, uma muito
viva e uma bem clara; seis principais, duas ciara-vivas, urna escura, uma média P uma muito
viva; quatro principais, uma bem
clara, uma clara-viva e uma escura, e, finalmente, quatro principais, uma clara-viva uma média
e uma multo viva; todo o conjunto, porém executado em seis eóres sobre fundo branco. Total de
2 ~tos.. TERMO N. o 149.539
31 de maio de 1983
Requerente — S.A. Indústrias
Reunidas F. Mataxazzo São
Paulo e filial no Estado da Guanabara.
Título .— N4vo e original desenho ornamentai para tecidos —
Desenho industrial.

1, 0) — "Nôvo e original ilesa
nho ornamental para tecidos" em.

côre.s contrastantes e variadas; caracterizado por compreender motivos representando ramos com
folhagens e flôreke algumas bem
parecidas com as papoulas, dispostos em sentido vertical, ascendente, variando em sua composição, havendo ramos compostos de
três flôres, quatro botões e oito
gamos de pequenas fôihas muito
cheios; ramos com uma flôr, três
botões e sete galhos com Unhas;
com tres ilôres, dois botões e oito
edelos cie folhas; com três flôres,
tres botoes e oito galhos; com três
fiôres; três botões e nove galhos
e outros com quatro fieiras, quatro
botões e doze galhos com fôlhas
As noras, Minas e botões têm os
caules muito compridos e finos
sendo, no entanto, estardpados
todos com três côres sobrepostas,
chapadas, que formam "degra.
dee'', # filetes pretos e finos que
realizam os detalhes. Todo o conjunto estampado co niquatro côres, sôbre fundo tinto e estampa
roída. Total de 2 ponfos.

Novembro de 1964

e curto pedal aberto em V; e finalmente, da

extremidade supe-

rior da coluna, salientando-se IMA
prolongameta cllIdrIco axial. do
qual projeta-se superiormente una
eixo interno. suportante de uni
Mo cilíndrico horizontal, com
duas flanges circulares extremas,
de uma delas salientando-se a extremidade de um eixo central,
onde se aplica uma alavanca rd:Lane& e inclinada, com uma pe,
quena manopla em sua extrernidado livre; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.
'MIMO N .P 150.083
24 de juilho de 1963
Modelo industrial — "Originai
modêio de suporte para pranche.
ta"
Mário Uno, residente em Vila
Nova de Gala, Porto, Portugal.

TR,RMO N.° 150.082
24 de junho de 1963
Moneio industrial — "leôvo moGeio ue conma-superte para prancheta'.
Mario Uno, resici‘nte em Vila
rio 'aa de Gaia. Popo, Portugal.

1. 0 — Originai modêlo de suporte para prancheta, caracteri-zado por compreender inicialmen.
te uma armação tubular posterior
em formato de U, d isposta inclinadamente, o tendo o ramo hori.
zontal inferior provido de dois pe..
guanos roleta anti-derrapantes
de revestimento, armação esta de
cujas extremidades livres de seus
ramos laterais projetam-,se para
cima duas hastes retilíneas, dotadas de orifícios de graduação, dis1.° --Nôvo modelo de coluna- tribuídos a intervalos regulares.
suporte para prancheta, caracte- : ditas hastes sendo interligadas,
rizado por compreender Inicial próximo às suas extremidades O.
mente uma base plana e circular,, vres por uma haste retilínea horide grande diâmetro e pequena al.! zontal e superior equipada com
tura, e provida de três parafusos uma pequena alça lateral aplica.equidistantes e periféricos, para, da contra uma daquelas, e ainda
fiXaÇãO, base esta ainda dotada! provida, em seu extremo livre de
superiormente de uma saliência uma manopla, quadrangular, de
central circular, também de pe- lados recurvados; e por sua vez,
quena altura e de diâmetro redu- sôbre as extremidades livres da
zido, sôbre a qual apoia-se a co- armação em U posterior sendo
luna propriamente dita, em for- previstos dois pequenos mancais
mato tronco-piramidal hexagonal, frontais, prismáticos e salientes,
com faces lisas e arestas vivas, di- atravessados conjuntamente por
tas faces alargando-se suave e re- uma haste retilínea horizontal e
curvadamente e mseus trechos Intermediária, na qual se artiextremos inferlõres, e a coluna culam as exlremidades livres de
formando ainda, ao alto, um trê., uma nutra armaeão em U, dispos
cho extremo superior cilíndrico. ta inclinada frootalmente. tamde pequena altura, e com diâme- bém com o ramo inferior cotado
tro ligeiramente reduzido; e a de dois pequenos roletas anti-dermesma coluna sendo provida la- rapantes, e li gada à armação posteralmente, próximo ao seu extre- terior- por dois pares laterais de
mo superior, de um pequen ()para- braços articulados; e finalmente.
fuso, saliente de urna de suas ta. num, dos ramos laterais da armaces, e sendo ainda dotada, próxi- cão poetaria., é nrevisto um pemo ao extremo Inferior, de duas queno suporte fi xo, no miai artisaliências opostas laterais, onde- culam-se um e mais uma
se articulam as extremidades de haste retilínea, esta articulada
uni braço em U. com o ramo in- suneri.,trn nnte ?, haste horizontal
f ermediário revestido com rolete. interm e 11:5 ria : tudo substancial.
e mais abaixo ainda, urna outra mente como d'ecrite e linstrado
saliência, de salda para um duplo. nos desenhos anexos.
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TERMO N. o 140.588

TÉR1V110 N. 0 150.003

Depositado em 20 de junho de
Depositado em —3 de maio de 1963.
•
1983.
I Requerente — J. Frucchl —
Requerente — Denis Jean La- i São Paulo. •
cabanne — São Paulo.
Título — "Nova e original cOnTitulo — Lanterna elétrica. i figuração ornamental a p licada a
sandálias".
fUS

1. 0 Lanterna elétrica, tiaracte.
risada pelo fato de se apresentar
na forma de corpo alongado em
cuja parte mais delgada e anterior se apresentam sucessivas depressões e mfonrut de ondulações,
enquanto que no extremo oposto
se apresenta dilatação circular dotada anteriormente de lente, estando prevista alavanca posterior
de interruptor e na extremidade
superior do conjunto uma alça.
Total de 2 pontos.

n6-

1. "Nova e originai configuração ornamental aplicada a sandálias", formadas por tino solado,
com palmilha e cinta transversal anterior a que se prende _pala
superiormente atravessada por
cinta com fivela, cinta essa ligada
à parte posterior correspondente
ao calcanhar, caracterizada pelo
tato de que o conjunto do saldo
se apresenta, inicialmente, com
calota, a qual é implantado cubo,
estando a pala, palmilha, solado,
por suas partes posterior e perL
feria, assim como a calota, providos de símbolos, imitando bi aroglifos. Total de 2 pontos.

De 24 de junho de 1963

Mario uno, residente eu ,
de Gaia -- Pôrto — Podu.

substancialmente prismático retangular, se aplicam, rentes às faces Internas
com o contem° superior formado por laterais daquelas, trés pares de braços
trecho retilineo central. que se continua por dois laterais suavemente recurvados, e estando ainda assentados
sôbre dois pequenos pés inferiores de
apoio, ditos suportes laterais tendo Intermediàriamente uma armação tubular
articulada, em formato de Ti, e com o
ramo central revestido com roleta azaiderrapante; e finalmente, o conjunto
incluindo um eixo horizontal superior,
interligando as extremidades da armação, e em terno do qual são aplicados,
rentes às faces internas dos ramos laterais daquela, dois conjunto formados
por bloco central intercalado entre dois
braços inclinados, os ascendentes sendo dotados de aba contornante, bem
como de pino lateral extremo voltado
para dentro, e os descendentes sendo
articulados respectivamente em opntos
Intermediários de duas hastes formadas
em dois trechos diversamente inclinados, com as extremidades superiores
dotadas de pino lateral voltado para
dentro, e as inferiores aplicadas nas
bases opostas de um bloco ellindric,o
horizontal de contra péso; tudo suba.
tancialm ente como descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.

Inclinados, os mais internos e ascendentes sendo dotados de pinos extra.
mos, voltados para dentro os mais
externos tendo igualmente pinos extremos atravessando a espessura 'das colunas, e os intermediários e descendentes sendo art:culados, em suas extremidades inferiores, a um par de hastes
retilineas, estar tendo os extremos superiores com pinos internos, e os Inferiores dotados de orificlos de graduação para aplicação de uma caixa prismática retangular, constituinte de contra-péso; tudo substancialmente como
descrito e Ilustrado nos desenhos ant.

p.

TERMO N.° 150.119
De 23 de junho de 1963
Requerente: Paulo Peneira Pinto 4..
São Paulo.

Titulo: Novo modalo de poltrona
luxo para aaeritetio.
Modelo Is.
duid-;e1.

•

TUMO N.° 150.085
De 24 de ¡unho de 1963
Modelo industrial: Original modelo
de base-suporte para pranche.

TERMO N.° 150.084

Modelo industrial: Novo modelo de
pedestal-Suporte para pranrbeta.

TERMO N. o 150.002

Novembro de 1964 4253

sova 1

Mario Lino, residente em Vila Nova
'e Gaia — Pôrto — Portugal.

1.° — Novo modelo de poltrona
luxo pata escritório, tujo assento gins.
drangular estofado é caracterizado pejo
fato de na sua borda posterior, SIr
Requerente — Indústrias Brasidotada de dois suportes laterais leveteiras Eietrometalúrgleas $.A. —
mere arqueados para o lado extertio,
São Paulo.
sustentando o estofamentos do encesto
Titulo — Nova e original confique é de formato lioeimmente Cape.
guração ornamental aplicada a
zoidat, sendo que na altura da Interbases de circulares de ar e simisecção entre o assento e o cocado
lares.
existe um Intervalo uniforme de separaçffo. estando o conjunto assim descrito, fixados sóbre uma base girah31.0 — Orig ral modèlo de base- ria com altura regulevel e provida do
suporte para prancheta, •caracterizado rodizios. — Total de pontos: 3
por compreender Inicialmente uma caixa
inferior, de formato prismático retanPontos caracterts'icos
•
TkaMO 1n7 $ 150.120
— Novo modelo de pedestal- aular e horizordal. provida de tampa
suporte para prancheta, caracterizado superior, com pegador central antertor
35 de junho de 1983
por compreender inicialmente uma gran- para manuseio, caixa esta solidária, em
de armação vertical em Ti. com o ra. suas bases opostas, a duas colunas
Requerente: Ernesto Walter Roma
mo infer'or formando caixa iriam:Rica verticais. de secção transversal retan- ler — São Paulo.
retangular, provida de tampa superior, gular porém com as faces laterais iaTitulo: Nevo modelo de Cadeira
equipada com pegador central, e em te-nas suavernen'e inclinadas divergen- Tipo Oficio — Modelo Industrial.
CUla face frontal do previstas, pró- temente para o alto, ditas colunas esximas a um dos extremos laterais, duas tando parcialmente encaixadas, em seus
pequenas aberturas, de salda para dois trechos extremos inferiores, em .1.5) "Nova nrid configu. pedais inclinddos respectivamente para corr es retangulares, previstos central
meão ornamental ap licada a ba- cima coara baixo, caixa est que for,clo's su--mentasfcird
ses de circuladores de ar e simila- ma peça ent.ca. com os ramos laterais portes paralelas laterais, substancialres". comuraenrldndo as mesmas verticais, com cantos internos suave- mente trapezoiddis, de mesma altura
calota solideria à etx rdmidade In- mente arredondados, ditos ramos late- que a caixa inferior, e assentados seferior da coluna do Inardib0, ea- rais tendo secção transversal retangu- bre dos pequenos pés extremos de
racterida" nolo fato de nue sob lar, e as faces laterais internai suave apoio: e por sua vez, nas faces latea eslnia FtP edeootram. rddialmen e divergente inclinadas para o alto, rais anteriores das ditas colunas. e em
t e disnostas. rdoenlidsou4n fmg+oe ambos sendo providos suavemente de nivel pouco super'or ao da caixa e
Inclinadas e en-Pier se entea tiara o pequeno pino lateral saliente, e apenas suportes latera's sendo previstas duas
alto e nora. n i t, torinr Act cita-la um deles sendo atravessado por ttra pequenas aberturas uma em cada coludalOtd. a mim no» srmne Finr144114 RIP curto segmento de eixo, com haste dia- na e nas qudis se sal tem, as extrendlpola em candldias oldooddantds met-al de comando: e a mesma arma- rldrids de um braco frontal articulado,
nnCvIstp em coxins el a howvoehn ção estando parc"alm-nte encaixada, em formato de U, è tendo o trecho
ai similar mus envolvd ro de refdm em seus trechos eytremos inferiores in+drmedi.'-'d com roltdd de revesti- 1 — Nevo mode° de Cadera Tipo
Oficio, caracterizaIdo pelo fato do
•tas hastes a. sofra. - 0,-42 altedeq em recortes reangulares previstos nas mento; e ft —t-dontn in`erl'oando suPe- enoânto
consistir de uma Rea estou
bordas da e.alot/ drc#d1 de.2 pon- faces internas de dos suportes nara- lormroy, as w —mas enl*Irms, sendo • fada de ambas asfaces e o netnniilelos laterais; os ;cintila Um formato previsto um eixo taxi:natal. no qual camtents roatIgurada sendo a mesma
tos.
•
Depositada em — 20 de junho
de 1903,
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TERMO 149 150.123
e ,lateralinante ao mesmo, e pelo !
lato de lateralmente, o dito and:dto
25 de junho de 1.963
arquear-se parcialmente, de Medo a
forttia, dois antebraços de perfil tri- Requerente: Ernesto Walter Roasangular. . Total de pontos 2.
ler - São Caldo,
'Mulo,: Novo Modelo de Poltrona
ektratória para Escritórios - Desenho
Industrial.
TERMO N o 150.121
fluda na parte postular 4o -assenta 1

25 de junho de 1963
Requerente: Ernesto' Walter RoesSão Paulo,
Origi.nal Modelo de 'Cade.ra
com Estrutura Tubular - Mtidélo

Industrial.

ee ; 9:4

.TERM0 N" 150.129
iEscritórios, caracterizada pelo fatol
Ide ao assenin estofado de relatva;
altura estar fixado um encosto ana- I
• lle 25 de Junho de 1963
tôMico que se arqueia lateralmente
formando um par de antebraços triRegi-te pente. Paulo Ferreira Pinto
angulares, sendo que o mesmo se - Silo Paulo.
'apresenta estofado de -modo análogo
fiallot Novo modèlo de pultroua
/ ao dito assento, e é provido ainda giratória com espa,dar inatõmico.
de rebites uniformemente distribuídos Modêto Industrial.
ao longo da borda externa do ars
dosto e sendo que o cOnjunt0 'assim
formado repousa sobre unia base giratória, com altura regularei .prov:da
de rodizios e com os pés em madeira envernizada.
-rumo N° 150.126
De 25 de Junho de 196á
Requeiente: coberto Deus Sadia

- São Paulo,

Illulo: Sovo inodêlo de cadeira
para ambiente de escritório e similares. - Modèlo Industrial,
1 - Novo alleawo de Poltrona U1..
ratória para Escritórios, cracterizado

pelo tato 4e oas...sento -coneeneiona
eu. :arrasto retangular e estofado
UM relativa _altura, .aplar-se sobre
uma ,placa de espessura unlorme.
eu'io 'formato perimetral acompanha
o do assento.
Total de pontos 3.

constituídos por uma enica peça estofada em ambos as faces, sendo une
éste uitinin, arqueia-se lateralmente,
em altura normal de apoio dos cotovelos, em duas peças trapexoldals core
formam os braçais e par intermédial
dos quais, esta peça 6 fixada ao as.
sento, - Segue a redação dos pontos 2 a 4

-150.124
25 de junho de 1-963
=amo

original Modelo de Cadeira

411~0

com Estrutura Tubialar, caracterizado
pelo fato de tanto o assento como o Requerente: Roberto pesa sadia
encOsto, se apresentarem por estofaSão Paulo.
•
mehtos gomados horizontalmente e Titulo:
Novo Modêlo de Poltrona
os seus corpos de 'formato retangular,IPixa - Modelo Industrial.
sendo que o segundo- é fixado ao
primeiro por tubulares quadrados
que ContateiaM as laterais das duas
peças deixando um intervalo de se-.
paração entre as mesmas, e de modo
que na altura do assalto os tubulares hor zontal:zam-se anterterrnente
durante um pequeno trecho após o
qual, voltam a descer paralelamental
aos ramos superior, formando o par
de pés anteriores. Total de pontos 2.

1" Novo modelo de cadeira para
arnbien:e de escritório e similares,
apresentando-se inicialmente por um
convencional assento retangular de
relativa espessura, caracterizado peio
frto dos seus pés anteriores se apresentarem executados em sarrafos de
madeira verticalmente descendentes,
sendo que a secção transversal dos
rnesnios é de um setor circular que
diminui gradativamente no sentido
de cima para baixo. - Segue a redação dos pontos 2 a. 4.,

1 - Nõvo Modelo de Poltrona Fixa,
caracterizada pelo fato do encesto Requerente: Roberto Della Sadia
de uma peça estofada de - São Paulo.
.
Requerenie: Ernesto Walter Roas- consistir
ambos os lados e .anatómicamente
ler - São Pau/o.
Titulo:
Novo
modêlo
de Poltrona
configurada, sendo a mesma fixada
na parte posterior do assento e la- - São Paulo. - ?douto Industrial.
Nova Poltrona Giratória
Desenho Industrial.
teralmente ao mento, e pelo fato
de nas suas laterais, o dito enofisti
siretreardse parcialmente, de modo k
tomar &Os antebraços triangulares.1
Total de 4 pontos.
25 de junho de 1963

•n••n••••••n••••n

TOEMO N 9 150.126
25 de junho de 1983

Requerente: Roberto Delia Radia

São Paulo.
Titlio: Configuração Anatômica
aplicada em Cadeiras ou Poltronas

para Escritórios - Modelo Industrial.

raoterizada pelo fato de no seu assento .quadrangidar, estar fixado um
~ato de formato trapezoidal, o
qual,. em altura normal de aped0
aos cotovelos, arquela-ae, beirando as
laterais do assento, de modo a farrear dum peças CaPezoidats eme
constituem os braços. Total de pon-

toai 3.

TERMO N e 150.132
De 25 de danho de 1963
Modelo Industrial "Novo modelo

de frasco".
Dumas Illiner do Brasil S..A. Pra).
duos Químicos, Farmacêuticos e Dia.
lógicos, •edin d: na cidade de São
Paulo.

TERMO N° 150.127
De 25 de Junho de 1963

Té.R.M0 N9 150.1.22

1 - Nova poltrona Uratória, ca-

1° Novo modelo de p oltrona giratória com espaldar ana t ômico dotado
do usual assento q uadrangular e estofado com relativa altura, 'caracte.
rindo pelo fato de tanto os braços
como o encósto anatómico, serem

1° Novo modelo de poltrona, constituiria por sim convencional assento
quaarangular" estofado, caracterizado
pelo fato de janto: os braços como
o encósto anatómico, serem conaltul•
dos per uma ónica peca estofada em
ambaw as faces, sendo que éste ultimo arqueia-se latefatmente, em altura normal de apoio para os entoa-Mos, em duas peças • rapezoidais que
formam on bracrts, e por Intermédio
dos dua is, Me n peça é fixada ao as1 - Configuração Anatórnie s Apli- sento. - Segue • reação dos Tient oq
cada em Ordifillill011 PrIt- rvt a s para 2 a 4.

tal •
1 4 Nóvo niodêlo de frasco, caracte•
rizado por comprender inicialinenti
um tré9120 Princip al, em formato et
lindrico„ de paredes /iras, e abrau

gendo mais da metade da . altura to
tal do frasco., o qual se continua á

feriormente por um a la rgamento d
base, compos:o por um trècbo tronco
cónico superior. Seguido inferior
mente por outro cilíndrico, aproxima
damenre de mesma altura, este coa

Omitindo-Ne por nutro inferior, d
p aredes suavemente arredondadas,

terminando em um vont () tre bo
tremo, também troncocônico, porér

invertido; e peia sua extremidade sa

perior o dito trèchn principal proa
seguindo segundo iam curto trech
tronco-cónico, com a base ligeira
mente alar gada e saliente em relaçã
ao anterior. seguindo-se por nov
trecho tronco-cónico, de maior ex
tensão e invertido, e tendo a supet
flete lateral dotada de ema plursli
idade de reeatrãneias longitudinal
regularmente afastadas entre. 1. dit
trecho aeguindo_re. por butro filie

\
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livres, representando as mãos; e final.
TP.R1f0 N° 150.218
TERMO N° 150.157
drico, de pequena altura, a partir do
mente, as pernas do boneco sendo forqual as paredes do frasco convergem
1 macias também por dois enrolamentos
acentuada • re:urvadamente para
De 27 de Junho te 1963
De 25 de Junho de 1963
herco'dais, derivados verticalmente da
dentro, para formar o gargalo cilia.
drico extremo de pequana altura, e
face nferior ou da base do corpo prisS.A.
—
Produtos
Indústrias-York
dos
Reis.
Nome: Antonio Ribeito
apenas provido de uma saliência
1 nultico ambas igualmente portadoras de
Cirúrgicos.
tlIdereço: Rua Barão de Itapetlanelar e mais um frizo helicoidal tao:trem:5, representativ-r doa
Rua Visconde de Parnalba n° 964 1 esferas
,
Dente; tudo substancialmente -como ninga n° 88 10' andar — Capital.
— São Paulo.
1 pes; tudo substancialmente como desdescrito e ilustrado nos desenhos
"Nova forma ou configuração dc crito e ilustrado nos desenhos anexos.
Invento. "Novo tipo de Pistola
anexos.
frasco" (modillo Industriai).
Acendedor Elétrico'.
TERMO N°150.128

Classificação: — Modèlo Industrial.

TERMO N° 150.220
Depositado em: 27 de Junho
de 1963,

De 25 de Junho de 1963
Requerente: Paulo Ferriera Pinto
—São Paulo.
Titulo, Nevo e original modèlo da
poltrona, — Modélo industr

título: "Nova e original configuração ornamental aplicada a cano de
revólver",

Requerente: Lisarriturri S.A. • —
Indústria e Comércio — São Paulo,

r-

1* Nova fama ou configuração de
frasco, caracterizada pelo fato que o
corpo do frasco é adi:Ardo; de se— Novo ripo ae pistola accude- ção eliptica e apresen'a duas face,

1* N6yo e orlgiaal atoai° de poltrona constituido inicialmente por
um assento quadran gular estofado de

relativa altura, caracterizado pelo
fato de tanto os braços como o en.
Mato anatómico serem constituidoi
por uma única peça estofada em ambas,as faces, sendo que este ultimo,
arqueia-se lateralmente, em satura
normal de apoio, em suas peças trapezoidais que formem os braços a
por intermédio dos quais esta peça é
azada ao assento. — Segue a redamãe dos pontos 2 a 4.
TERMO N° 150.184

Depositado em: 25 de Junho

dor elétrico, constituida de um acen.
dedor elétrico comum, com interruptor próprio, porém carac:erizado
por ter o formato de uma pistola,
com o gatilho da arma acionando o
Interruptor que fecha o circuito elétrico do aparelho,
II — Tudo como descrito no pra.
sente e ilustrado tos desen h o* e clichê anexos.

1

I

otp,./"V;1;2
4,,
j

4'

largas opostas entre si, de formato
substancialmente ogival, ligadas por L-411
paredes intercalantes que formam
uma lombada boleada que vai ia
10 "Nova e original configurack
base do fras:o ao ápice do frasco, no
aplicada a ca no de re‘
qual um gargalo rosTzeado é ads- . ornamental
~ver", caracterizada pelo fato de
Total de 2 liontos.
trito.
ser dohda de cano prismático, pro.
vido de facetas convergentes para a
bo.a do cano, o qual apresenta ~Ma
TERMO N.° 150.295
transversais odogonals, sendo que *
faceta superior se apresenta com me.
De 1 de julho de 1963
rsor largura, apresentando na extraTERMO N° 160.213
Modelo industrial "Nevo modelo de midnde saliência usual para mira.
boneco".
enquento que as facetas adjacentes
De 27 de Junho de 1963
Chocolate Dulcora S.A., estabeleci- s e apresentam ligeiramente et:movas,
Requerente: Manuel F. Abetiansk da na cidade de São Paulo.
sendo que a faceta superior se pro.
— República Argentinas
longa posteriormente conformando
rebaixo na continuação do cano e sob
Titulo: Novas configurações em
movei para rád io-receptor. — Moa qual se localizando o tambor usual,
alo Industrial.
sendo que Inferiormente o cano
apresenta solblerio com a Parte an-

de 1983.

terior, suporte do tambor, parte

CM

dotada de duas reentrai:cias arque*.
das laterais. — Total de 2 pontos.

Requerente: Augusto Costa — São
Paulo.
Titulo: "Nova e original configuração ornamental aplicada a recipi•ntes: portadores ,e protestorea de ma.
ms deiras " .

TERMO N.° 130.236

Depositada em 28 de julho de 1963
— (modelo industrial).
er•

Né o de boneco, ser
utilizado como símbolo e propaganda
—

R querente: Cerâmica &tática Tupy
Ltda. — São Caetano do Sul (Estada
de São Paulo).
Pontos característicos de: "Novas •
originais configurações artistica* Cir

para um determinado tipo de balas
("Drops"), caracterizado por compreender inicialmente um corpo pris- v ao cerâmico decorativo".
mático retangular, constituido por uma
unidade do produto, e cujo invólucro
usual tem uma das extremidades for
mando a cabeça do boneco, com unia
1"
"Novas ce nfigurações em móvel para rádio-receptor", consiste de das faces provida de duas pequenas saum móvel para rAdio-receptor de iâncias esféricas. designativas doa olhos
mesa. caracterizado essencialmente abaixo do, quais é previsto um traca
pelo fa`o de se apresentar ,om a em arco de círculo, designativo da boca.
caixa (1) frontalmente retangular e ladeado por duas éreas circulares di
10 "Noa e
igi
orcom largura alongada, tendo como ferenciad?s. representativas das macils
nal configuraçã
ornamental apileada
a recipientes base, dois pés (2) em sentido longi- do rosto, dita cabeça ainda completada
portadores e protetores de ~arfei- tudinal e com lineação frontal cónica por du-a pequenas 'placas sernie.rcul-nu", confeci binado em plástico MI e, lateralmente, o móvel a presenta o res, salientes ortogonalmente
das faces
antro material conveniente, !sob n'e l seu perfil traseiro (A) reto e vertitérmico, caracterizado pelo :ato de cal, formando Angulos retos com as laterais adjacentes, configurando as oreinc o corpo principal se apresenta na superfícies superior (B) e inferior lhaa, e encimada por um chapéu supe1.°) "Novas e originais _configura.
/Oraria de prisma de base hexagonal. (C) enquanto que o perfil frontal rior, do tipo boné de marinheiro, carprovido no topo de saliência circular tem a silhueta abaulada (D) desde tola. górro de cozinheiro ou outro; • Çaes artisticas em vaso cerâmico deco. '•
POntra a qual se fixa por prersão, sua superfície superior até a perife- os braços do boneco sendo formados rativo", caracterisa.se essencialmente
lampa igualmente hexagonal, senda ria ,adjacente à superfície inferior por dois enrolamentos helicoidais, que pelo fato de o vaso cadmia: dacorativ•
geie á citada saliência, mais interna. onde junla-se 'com uma reta vertical se salientam recurvadamente das faces apresentar-se
o corpo (1) em for* .;
mente, se rpresen'a tampa com aber (E) que comple'a a parte frontal laterais do corpo prismático, pouco aci- ma ovalada, com
projetando-se
para o alta e
Lura cir;ular central. — Total de 2 formando Angulo reto com o contem° ma da metade de sua altura, • portaduas
ases
(2)
paralela* =I
em
forma
de
pontos.
Inferior. — Total de 4 pontos.
dores de esferas em suas extremidades com paredes curvas e com as extrew

4256 Sexta-feira 20
alidade% voltadas, cada tuna, puxa lados
opostos, dispondo de unk Istito uma
abertura possante (5) com formato
aproximadamente elipsoidal que constitui-se na alça ou asa, incorporada ao
Pr6Prio corpo do vaso • tendo na sua
parte externa uma ornamentação solha-te com três bicos (4) rali....is formadas por curvas concorbantes e, no
lado oposto, uma *alieneis curvilínea
formando dois bicos (3) radiais cancordantes, —,Total do 2 pontos.
TERMO N.° 91.193
De 17 da dezembro de 1956
Rzquerentes: Renán Russo, José Enrique Muttoni e Henrique José Muttoni — Uruguai.
Título: Aperfeiçoamentos em seringas Para ou referentes a aplicação de
anestesia. — Privilégio de invenção.
4. 0 — Aperfeiçoamentos em seringas'
para injeção de anestósicee de uso preferdricialmente odontolégico do tipo for.
medo por uma bainha metélica que aloja 'um cartucho portador do solução
anestésica e formado por um tubo de
vidro fechado por tampões de borracha,
um dos quais atua como êmbolo de
empurrar o líquido ao ser imprensado
pelo pistilo anexo ao corpo do manga,
caracterizados pela provisão na extremidade intensa do pistão de um meio
capar de penetrar na massa do tampão constitutivo do embolo e fixar este
na dita maternidade do pistão, de moneira que o retrocesso do mesmo seja
capaz de obrigar o tenbsdo a renovader, e, por conseguinte, tela capaz de
operar uma ação de sucção da mencionada seringa — Total. de 2 pontos.
TERMO N.° 94.199

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
TERMO N• 112.078

mente da tubuladura de fixação que
sal do fundo da caixa um tubo conDe 28 do julho de 1959
dutor do ar e achando-se previstas
no fundo da caixa e por cima do car.
Requerente: Westinghouse Air tuim de filtração aberturaras adi-

Brake Company..
Local: Estados Unidos da América.
Titulo: Aparelho de freio de pressão hidráulica.
1° Um aparelho de freio de pressão
hidráulica de locomotiva, cara.. teri.
zado por compreender um -reservatório no wal a pressão hidráulica é
reduzida para causar uma aplicação
dos freios e aumentada, para causa:
um livramento dos freios; meios de
válvula de contrille meios controlados pelo operador, operáveis para
uma posição de livramento para condicionar os ditos meios de válvulas!
de contrôle, para provar no dito reservatório fluido a um valor de carga:
normal de pressão, e operáveis na
posição de livramento em uma zona
de aplicação, para provar no dito
reser y ttório fluido ' a uma Pressão
menor sele.ionávek correspondendo â
extensão de tal moviineWo na dita
zona; um disposifivo de vávula de
corte de reservatório operativo sempre, para permitir liberar o fluxo de
fluido de pressão do dito reservató.,
rio, para os ditos meios de q, ál vula
de contrôle e para evitar o fluxo de
fluido de pressão na direção inversa,
a menos que urna passagem esteja
carregada com fluido sob pressão;
meios de válvula seletora para coadicioner, seletivameote, a locomotiva
para serviço de carga, ou serviço de
passageiros, os ditos meios de vit-

De 22 de mala as 1959
• Requerente: Sendas S.A. — Suíça.
Título: Processo de tingir. metamfor tutijgos de poliacrilaultrilos • preparação utilizada para &ate fim — Privilégio de invenção.
1.° — Prometo que permite tingir
• estampar artigos pollacrilonitriket ou
a. copolímeroa de aerilonitrilo e de
outros derivados não saturados, com corantes do dispersão, coroem:tudo pela
Utilização da proporções de montei de
dispersão beatas de *gemine dispermettes anal:dem ma presuma de diaper~tos eatifintioes. Total de 9 poetes.
Prioridade: Salsa ma 22 de mole da
1957 e R de maio de 1958

cionais de sucção que podem ser
providas pelo menos parcialmente,
com uma tubuladura, eareeterizado
pelo fato de que, pelo menos, uma
das aberturas adicionais de sucção
no fundo da caixa acha-se prevista
em quadrantes da caixa do filtro.
simétrica e diamentralmente opostos
para com o eixo detubo de sucção,
existindo, além disso, no -tubo condutor de er pelo menos uma obertura, situada nas proximidades do
fundo da caixa.
Finalmente a depoitante relvesdi a, de aceirdo com a Convenção In-

1964.

Industrial, si prioridade de eerrespone
dente pedido depositado na Repartia ,
çãe e Patereas da Alemanha, ens da
agosto de 1958, sob e TO A30.055
— rIll total de II pentes'.
TERMO N.° 119.654
•

De 24 de maio de 1960

Requerente: N. V. Philips'Clioallampenfabrieken — Holanda.
' Título: Aperfeiçoamentos em, Ou
relativos a cabeços de barbear. — Pdeilégio de invenção.
1. Aperfeiçoados era ou relativos de
uma cabeça de barbear para mo em
um aparelho de barbear a saco, com-

ternacional e de conforaddrde com o preendendo uma peça d• montagem na

arago 21 do Código da Propriedade qual a(s) Iimsloa(s) de aparar é (são)
Industriai, a Prioridade do correspon.. presa(s), caracterizados pelo fato dó
dente pedido, depositado na Reparti- que a peça de montagem consta de
ção de Patentes da Alemanha, em 10 uma placa forçada dotada pelo seu lado
de setembro de 1958 sob o número interno de uma guarnição de material
F 15.474-46c0m. — Um total de 2 pulverizado ou comprimido, cuja dorme
pontos.
proporciona a função de prender a(s)
amima ( e ), de ap-rar, servindo ata
guarnição, caso se deseje, pare proporTER110 N* 112.258
De 3 de rgósto de 1959 •
Requ ere n :e : Filterwerk Ma
Hommel GMBH firma alemã.

EM &

Pon os característicos de: "Filtro

de Ar, combinado -com um amortece.
dor do retido de sucção, para motores

de combustão interna, compressores

cionar uma possibilidade de prender a
cabeça ao aparelho.
A requerente reivindica de acórdo
com a Convenção Internacional • o
Art. 21 ' do ~atolei a.° 11.903, do
27 de .agdetto de 1945 a prioridade do
cormspondeote pedido depositado na
Repartição de Patentes na Holanda, em
26 de maio de 1959, sob n.• 239.553

vala seletora ceado operativos em e outras máquinas que aspiram ar". — Total 6 pontos.

uma posição de carga, para ligar outra prssagem à passagem primeiro
mencionada, e operativos em. uma
posição de passageiros para desligar
as ditas passagens uma da outra e
suprir flaido sob pressão it passagem
primeiro mencionada: e meios de
válvula- posicionadas •para suprir
fluido sob pressão,ou respirar a dita
outra passagem, conforme seja en.
tre• os ditos meios controlados pelo
operador, e que estlyer na posição de
livramento, ou na zona de aplicação
por meio de que, enquanto os dito,
meios de válvula seletora estiverem
na posição de carga, o dito reservatório pode ser' recarregado. só quando
os meios controlados pelo operador
estiverem na posição de livramento.
considerando que, enquanto os ditos
meios de válvula seletora estiverem
na posição de passageiros, a pressão
do reservatório pode Ser 'eumentada
peln movimento dos ditos meios c'on.
trotados pelo operador, em direção da
posição de livramento dentro da
zona de aplicação, assim como para
a posição de livramento. — Prioridade. Estados Unidos da America, em
$0 de setembro de 1958, sob s'
764496. --os pontos de

De 10 de nado da 1957'
Requerente: Sublimemente Olin
Byla — França.
Titulo: Processo para preparação de
derivados da fenotiarina — Privilégio
de invenção.
1.0 — Processo de produção de compostos que porteariam à séria das N(ter cio-amino-alcoil) fenotiazina • que
possuem um substituinte justanuclear
portador de uns grupo carboallios, pracasas este caracterizado pelo fato de
bloquear-se o gaipo carbonílico de uma
feno:it'szina comportando UI substituiu% e condensar-se a fenotiazine assim
modificada com um alogeneto de tareioatnino-alceila e, depois, regenerarem o
grupo earbeetilico.
•
Total de 6 pontos.
Prioridade: França, em 4 de lenho 2 a
de 1956, sob n.° 9.417.

TERMO N.° 102.6.12

Novembro de

20.

— (Privilégio de Invenção).
• 1° Filtro de ir, Combinado COM um
amolde edor do ruído de sucção, para
motores de combustão interna compressores e outras mãquinas que aspiram ar, provido com sim tubo de
s u c ç ã o e, antes e depois 'o cartucho
de filtração, com, pelo menos, unia
câmara de ' amortecimento em dert-

vedo, caracterizado pelo de que a
câmara de amortecimento, siteada
antes do cartucho de filtração
acha-se, ligada com o tubo de sucção

por meio de, pelo menos, uma abertura provida preferencielmente com
uma tubuladora que penetra na câmara de amortecimento.
Finalmente, a depositaste reivindica, de acordo com a Convenção Itsternrcional e de conformidade com o
artigo, 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 10
de setembro de 1958, sob o número
F 15,473-46eGm. — Um total de 3
pontos.
TAII.M0 N., 112,1184
De 7 de agasto de 1959

TP.11910

112.26,

De 3 de agósto de 1959
Requerente: Filterwerk Marin &
Ruminei Gmbh. firma alemã.
Pontos característicos de: "Filtro
de ar combinado com um' amortecedor de ruldo de sucção, para motores de combustão Interna". (Privilégio de Invenção).
1° Filtre de ar, combinado com um
amortecedor de reide de suceie. Para
motores de ~demitia interna, tine
possui um taba de ~cão que desemboca mais ou nunca em direção
radial na caixa do filtro bem como
um cartucho anular de filtração eu.gastado entra o feudo da caixa 4
filtra em forma de pote e a tampa
da caixa sendo que na cámora de r

paro do filtro penetre em protongi..

TERMO N.O 122.973
De 22 de setembro de 1961.

Requerente: Imperial chemicei inLimited — Inglaterra.
Titulo: NOvo processo de tingimento — Privilégio da Invenção.
1. 0 — Um processo para a coloração de materiais têxteis caracterizado
por compreender o tratamento do material têxtil num meio aquoso Com:
(I) urna composição formadora de
dustries

resina conhecida da literatura ou usada na prática para a produção de materiais têxteis tende acabacaserem resistentes ao enrugamento e ao encolhimento ou de sen-ação ao tato modificada,
(2) um sal de ácido mineral de unta
enrima orgânica primária ou secundária que contém pelo menos sana cadeia alcoólica conduzindo pelo menos
uns grupo hidroxila,
(3) um corante contendo um átomo
de halogeno reativo ou outro grupo
capaz de reagir com • rezina OU fibra
através de uma ligação oovalente, optativamente secagem do material tratado • em seguida cozimento do matesiai.
Total de 5 pontos.
Prioridades: Inglaterra, em 25 de setembro de 1959 e 27 de janeiro de
1950. sob na. 32.644 • 2.932, respectivamente e 31 de agsto de 1960.

Requerente Auto Union G.m.b.H.
sociedade alemã, Industrial, estabelecido em IngnIstadt, República Federal
Alemã.
Pontes Cara terísticos de: "Fundo
de carroçaria para aidemóveis".. —
Privilégio de Invenção).
1°.Fundo de carroçaria que se compõem de verias partes, caracterizado
TERMO N.° 122.984
pelo fato qub um perfil de chapéu,
aberto para baixo, ao lado tranry•r.
0. 22 de setembro de 1964
sal extremo de uma das partes de
fundo se junta a um perfil de eha. Requerente: Universal 011 Producta
Ou aberto perà cima, ao lado trans- Company — Estados Unidos da Améversal extremo da outra .parte
fundo para formar um perfil de rica.
Titulo: Processo para a purificação
Ca xa fechado.
Floralmente. o depositante reivin- da hidrooarhaneto — Privilégio de indica de acie'rdo com e Convenção In- venção.
-enecionel e de conformidade com 1 — Processo para a purificação de
o ligo 21 do Ude% da Propriedade bidrocarbonetos a temperatura elevada

Sexla-Tetra

DUM° OFtCtAL (Seçto 111)

:••

•

sob mau premio de hidrogénio hm meios de prender para resistir tesão
, ou poeftive, com um eatalhador para fora de ditas partes do parede larhidrodessallurixagia, caracterizado teral dos maios de corpo Intanneditspelo fato de ae efeturr o tratamento de rim, ditos Últimos eidos emapreendan• purificação em presença de aus cora. do partes levedam pelas ditas mugem
• formando batentes para ditas partas
pasite cateUtice contudo abiMina.
d• de parede lateral.
•
Zn, sulfeto de rnolibdênie sulfeto
O requerente reivindica as priorifiquei, o qual foi preparado mareante
dades de Idêntico pedido depositado na
• tratamento de um comp6sito,
tendo abanina, sílica, óxido de aselfb- Repartição da Patentes aorte-america---• alteio • Óxido de níquel, cora uma nu, sob os as. 5.430 • 37.319 de
mistura aulfetante, gasosa, contendo hi- 29-1-1960 e 20-6-1960.
drogênio • *olfato do hidrogênio numa
proporção molar de substancialmente de
TERMO N• 126.152
1:2 até 4:1, na ausência dos ditos hi••nn•n•nn••

drocarbonetes, a uma temperatura a-, tre 204° • 427° C, esfriando-se, emiti,

Novembro de 19G4 4257

pequenos orlitelos a Intervalos, tudo
éste encalo:elo, por sua extremid. de
superior, em um curto • pescoço mie.
- de 28 da dezembro de 1960
rior de unia tampa, diretamente sol.
:mio para pequenos furos presi,fos
Requerente: Oscar Gonçalves Faria centralmente
na mesma, e esta sendo
— São Pau/o.
énerixada justa ao iate:dor do g.ir,etle
Título: Novo tipo de detentor th• da bisnaga. — Total de 2 ponto,.
TERMO ki• 126.986

fuligem para chaminés e outros —
Modelo de Utilidade.
1 — Novo tipo de retentor de fuli-

gem para chaminé e outros, constituído
por uma carcaça de formato e tamanho vadavel caracterizado pelo fato
de possuir finernamente, um tanque semi-oval onde a fuligem pesada decanta
e a leve passa. itapu/sia:oda pela agua.
— ( Total de 2 pontos.

TEMI() ei° 117.448
De 8 de Março de 1961
R eq ueren t e. General Se•lors Coroo.
ration — Estados Unidos da Mn&
rica.
• Titulo: Traneformador de calor
com depósi:os de coietor. — Privilégio de Invenção.
1° Um transformador de calor csom.
preendendo, pelo menos, um depósito
ee coletor e um. núcleo, comunicando-se Este com e depósito, cara.teil.
xaile pelo fato de que o depósito tem
um flange e que há provido 11111
membro lateral retendo o núcleo,
li gando-se urna extremidade do membro brito:tf, em forma, deslizaute, ao
flange e sendo interposta entre.,0
flange e o núcleo. — Total de , 6
poutós.
Prioridade: Estados Unidos da
América, em 11 de março de 1960,
sob n o 14.2e4.

de 26 de Janeiro de 1961
• compéeito sulfatado abaixo de 204°C,
sob urna prendo positiva -de sulfeto de
Requerente: Inland Stee/ Company
TfRIVIO N9 127.019
hidrogênio.
— Estados Unidos da América.
Total de 6 pontos.
Titulo: Estrutura de válvula aperde 23 ch ievereim de 1961
Prioridade: Estados Unido, da Ama- feiçoada resfriada à fluido — PriviléPrivilégio de Invtaçáo — Col'410
rica. em 21 de setembro de 1959, sob gio de invençáo.
le° 841.402.
1 — Uma estrutura de válvula res- Centrai para Retifica Potratil de Torfriada à fluido caracterizado por com- no — Victor icrão Szankowski, resipreender um corpo de, vávula tendo na dente na cidade de São Peulo.
TÉRMO NP 124.988
I — Coroo central para retifica pormesma uma sede de válvula. uma baste de válvula tubular se extendendo teta de torno, caracterziado por comDe 14 da dezembro de 1960
para o interior do dito corpo de vál- preender um corpo era forenato aprovula e terminando numa parte prote- ximado de U ho-izontak tendo o braço
Requerente: United Merchantes and tora &a alargado. uma cabeça de vá/. Inferior composto, corn face externa
, Manufacturera — Estados Unidas da vula destacãvelmente montada sabre a p/ana, para assento' , sobre o corredio
América.
dita parte protetora, dispositivos sus- der Menu, e provido da: furo usinacO
DURMO No 127.532
bucha livre interna . esta aplicáTtaIX: Processe para condicionar ma- tentando à eiva-. a dita haste de vál- com
vel rigidamente em tõrno de parafuso
teriais para torná-los receptivos Pare vula tubular que para permitirem o de
De 10 de Março de 1961
apérto -do caoinho, com aux i l io de
corantes a tais materiais — Privilégio deslocamento da dita cabeça de vai- porca
interna, e o conjunto conda com- Pequerente N. V. Philips'Gloeirutt.
vala
colocando-a
e
retirando-a
de
acode invenção.
planguto com a dita- sede de válvula, portando 0M3 outra porca externa su- p;afabrilen a Gramofones.
Priv1.
1
O processo da condicionar ma- e dispositivos para circularem um flui- perior. de aperto final.
lágio de 'menção.
1 1, Aperfeiçoamentos em eu re/ati.
— 'Total de 4 pontos.
teriais tais corno fibras, filmes, fios, do refrigerante através a dita haste de
vos a g ramofones, nos quais o braço
• expelidos para torná-loa recep- válvula tubular e a dita Parte Prato-do toca-discos é automaticamente
rancr para corantes, caracterizado pelo tora &a em consequência do que a
deslocado de fora do disco para cima
TER/V/O 1•1$ 127159.
feto que se trata ditos materiais com dita sede de válvula e a dita cabeça
r‘-) disco baixado sabre a borda
uma solução aquosa de uni complexo de válvula são protegidas centra o caiLste e, depois do disco, baixado soe
de 27 de fevereiro de 1961'
inativo de cromo do tipo Werner • lor pela parte protetora refrigerada
bre s borda déste e, depois do diseo
dbitina desacetilada solúvel na égua, quando a válvula é fechada.
ter sido tocado, elevado e deslocado
Requerente: Dr. laidero Grego-o.
Curando os assim tratados materiais Para
para fora da borda do disco por meio
A
referida
reivindica
de
ac6edo
com
Pontos característicos: • Novas e ori- de um disco de contrMe rotativo, o
formar uma superfície receptiva para
• a Convenção Internacional, e o Art. ginais disposições em conjunto eletro- nos quais o acoplamento existente
rentes noa ditos materiais.
21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27 de magnético para máquinas de escrever entre o disco de contrate a o braço
Total de 14 pentes.
agbsto de 1945, a prioridade do eorreS- e &ornadoras e cerca/adoras — Príselé- do toca-discos é provido de um *cem
pondente pedido depositado na Repar- glo de Invenção.
p'.amento desliza n te que permite O
tição de Patentes dos Estados Uniclos
1 — Novas e originais dispos;ções bloqueio do movimente horizontal
TERMO N.° 126.128
da América, em 27 de janeiro de 1960, em conjunto :eletromagnéticos para mal do bloco do toca.discoi, caracteela
sob to 4.956.
peto fa . o de acoplamento adia
quinas de escrever e soadoras
m
e cal-- ando
De 25 de Janeiro de 1961
tente entre o disco de contrate • •
— Total de 9 pontos.
caiadores, c aracterizo-se pelo fato
de o acionamento dto tectos (1) de braço de teme-dis,es compreendeu
Requerente: Manar' Henry Greve —
máquina de somar c iart calcular), sPr uma haste que possue uma empoe
Eetadoe Unidos da América.
de movimento no seu sentido
feito através dos » teclas numericoa (2) neute
Jogitudinat. que é periodicamente,
Tons) N' 126.795
da máquina de escrever, através da a.oplada a um d1sco do eixo do braço
Constem-6o de válvula — Privilégio
conjunção deste aparelho elet-omagné- de toca-discos, por melo de Orne.
de 17 de fevereiro de 1961
de invenção.
t'co (31 na máquina de somar: cada
A requerente reivindica de actird4
I.°
construção de válvula catecla numérica (2) dà nulquIna de es- rem a Convenção Internacional
•O
, rachariam& peio feto que ela com- Compagnie de Saint-Gobaim, França crever fecha uni contacto
(4) elètrico a-t. 21 do DecretcoLei a* 7903, da 971
Titulo: Aperfeiçoamentos em dispo/ Preencle em corpo formado por duas
acionador de bobina (f x ete por sod de adulo de 1945, a prioridade do
r parede, de frente feitas chapa. sub.. altivos de adoçamento ou de polimento vez
aciona a c
pondente tecla (1) aorrespondente pedido depositado ma
tmscialmente similares tendo aberturas de falhas de vidro — Privilégio de da máquina deorres
somar
(ou calcular); Iteoatrlção de Patentes na Holanda,
silabadas para comunicar com ema- invenção,
os contatos ektricos (4) são montados em 14 de março de 1960, sob na
aumento associado* meios de corpo in219.412. — Total de 7 Pontos
1 — Aperfeiçoado dispositivo
termediários interpostos entre as mar- adoçamento e/ou pohnento de fólhas numa barra (4a). os quais são acionados
por
haste
.(4b)
incorporada
às
gens periféricas de ditas paredes da de vidro, constituído de um ou diver- hastes das
teclas nume:iças (21.
frente, ditos meios do corpo iaternso- sos esfregadores animados por um mo'MIMO Ol° 117.610
diários compreendendo partes de Pa- vimento de translação sob a ação de — Total &e 7 pontos.
• De 14 de Março de 1961
i rede integralmente ligadas estendendo- fõrças de arrastamento que agem na
•
' se entre is foces internas opostas dor sua periferia, caracteizado pelo fato
Requerente:
Othelo Damigo — São;
TAILMON
•
127.179
paredes da frente e formando os ledes destas fenos de arrastamento de um•
Paulo.
• antremictues do corpo, ditos meies esfregador serem aplicadas e estes em
Titulo: Novo aparelho para eoldlle
de
1961
.
De
1
de
março
latennedidries de corpo tende uma coa- ro-obe situados no plano de face da
elétrica, — Privilégio de Invenção.
10 Novo aparelho para solda ela,
figuração
' tal que é/es formam um es- &Alia de vidro trabalhado por estes esRequerente: Laboratórios bodo'Facts
S.A.
--,
Estados
da
Guanabara.
paço interno ertrolvido de corso em fregador.
trica,
rara tertzado por compreender,,
muito
ou num plano parelelo
Titulo: A4 rfeiçoamentos em
em essencia, um transformador ela..
conjunto com as Paredes d a frente, prOxeno.
nagas para materiais puleurulentos. trim, alimentado em corrente proveuma corrediça de mi/velas disposta AO
— Privilégio de Invenção.
'dente dá réde (110 ou 220 V), ume
Seguem-se os pontos de 2 a 7.
dito espaço de corpo • móvet no mes1" Aperfeiçoamentos em bisnagas intercalação de • chave ligadora fu..4
mo entre urna posição aberta e urna
A requerente reivindica de aoardo pare ma`eriais pulvnritientes, canoa. sivel da Proteção e Empada p116to,'r
posição fechada em ralação a ditas com a Convenção Internacional e o teriradoe peje fato da 3 tubo *a a ceifas saldas, negativa e positiva,'
aberturas, me:ea constando e esten- Artigo 21 do Decreto-lei no 7.903, de
i I a , feito preferentemente em são aplicado, longos cabos flexlvela •
dendo-se entre as margens das paredes 27 de agasto de 1945. a prioridade do bise
plàsCeoe ou maierial flexivel equi- condutores, respectivamente negativo
4 frente para prendar ditas parede da correspondente pedido, depositado na valente, ser provido Internamente de • positivo, Este ultimo com pontos de
frente nos ditos meios de corpo inter- Repartição de Patentes da Franca. em um longo -e estreito tubo central, aplicação para váriaa amperagens (40.
mediários, • meies em adição a ditos 19 de fevereiro de 1960, so n° 81S.932. com superficle lateral tbda dotada de 50 a 00 A).
Total de 4 pontos.
•
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anel metálico e, Prato à extremidade maltas', • de se Asar ne, seguida corpo envolvente e a partir de um Olg
nt de ambos os discos lassais do °NO
oposta, a um suporte cilíndrico, ca- esta camada em um banho %po
racterizada pelo fato do anel forne- quelagem, senda os objete*
envolvente para dentro.
De 18 de Março de 1961
cido na extremidade livre da grado passivados • exultados da maneira
Finalmente, as depositante* retvind
já
conhecida.
(Total
de $0 pontos).
ser composto de um material dotado
Privilég io de Invenço "Dispositivo. de um menor coeficiente de expan- Finalmente, e. depositante reivin- dkxun, de adoido com a Convenção
para controle de tempo".
são que o material do cilindro que dica, de aeArdo com a Convenção Internacional e de conformidade com
Controles Automáticos Sermar sustenta
Internacional e da conformidade 00m o artigo 21 do Código da Propriedade
a grade.
Ltda. estabebacida em Santo André.
o artigo 21 do Código da Propriea prioridade dos corre:sisos.
A requerente reivindica de acordo dade Industrial, a prioridade do cor- Industrial,
Estado de São Paulo.
dentes pedidos, depositados na Rapar.
10 Dispositivo para controle de com a Convenção Internacional. e o respondente pedido, depositado na tição de Patentes da Alemanha, em 7
tempo, caracterizado por compren- Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903; de Repartição de Patentes da Alemader inicialmente uma armação, for- 27 de ageisto de 1945, a prioridade do nha, em lb de outubro de 1980. sob de outuro de 1958, 23 de abril de
1959 e 17 de julho de 1959, sob os
mada por um chassis de base e mais correspondente pedido depositado na o número /c 41.889 VIb/48c..
as, E-15.674 Ia/4665, E-16.614 Ia/
uma placa anterior constituinte do Repartição de Patentes da Holanda,
28 de março de 1960, sob W
46c4 e E-16.908 Ia/46a5, respectivapainel, placa esta na qual é gravado em
TERMO N9 112.468
mente.
um mostlazior de relógio, com pon- 249.880. (Total de 3 pontos).
— Um total de 14 pontos.
teiros para horas e minutos, e mais
De 11 de agôsto de 1959
um outro para alarme, êste sendo
TÉS,M0 N9 128.379
cbnjugado a um botão central asRequerente: Léon Thiry, norteIiente, de acionamento manual; e na
TERMO N e 113.592
De 14 de abril de um
americano, técnico, residente em
Mesma face frontal do painel sendo
previstos um novo botão de aciona- Requerente: Oswin Kanis e Ken- Changrin Falha Chio — Estados
de 28 de setembro de 1959
mento dos ponteiros e duas aberth- neth Conrad Longman • — Estados Unidos da América do Norte.
Pontos
oaracteristicos
de:
Suspenrias ou janelas, a superior correspon- Unidos da América.
Requerente: Super Mold Corporasão independente de rodas para viadente a um mostrador de horas, a
turaa de automóveis". — (Privilégio tion,
Titulo:
Agulha
com
bordo
cortaninferior paraum mostrador de tempo
de Invenção).
Local: Estados Unidos da América.
de ligação ambas ladeadas por bo- te inverso. Privilégio de Invenção.
10) Suspensão de roda independen19) Uma agulha cirúrgica curva,
Titulo: Máquina de polimento de
tões de acionamento manual. — Se- caracterizada
por uma sução trans- te para veiculo automóvel, do tipo
1 — Uma máquina para polir pneuguem-se mais 9 pontos caracteristi- versal que é substancialmente
sob a que comporta dispositivos elásticos pneumáticos.
cos.
forma de um triângulo equilátero, de articulação • proporcionando UM ciáticos caracterizada por compreender
tendo uma face paralela ao eixo de eixo de articulação mais ou menos uma armação vertical, uma grosa rocurvatura da agulha e um bordo horizontal e paralelo ao eixo longiTERMO N° 127.887
que faz face externamente ao arco tudinal do veiculo, e compreendendo tativa de polimento, de eixo vertical,
da agulha; compreendendo uma Pon- no ininimo uma porção anelar, con- sustentada na armação e exposta na
De 24 de março de 1981
ta, uma porção cortante caie se tinua ou não, de borracha ou de sua parte anterior; um carrinho movei
alarga para a parte posterior, pos- um material 'plástico similar, dis- horizontalmente em frente da grosar
• Kabushild Kaisha Moriaawa Shas- suindo bordos cortantes ou gumes posta entre duas peças rigida& de uma roda de sustentação de pneumábin Shokujiki Selsakusho — Japão. nos bordos da face paralela ao eixo encontro, axialmente móveis uma em tico, giratória e de eixo transversal,
Titulo; Aperfeiçoamentos em tra- de curvatura da agulha, e um bordo relação à outra sob a ação de em- montada no carrinho com o referido
?adores de roda da catraca nas má- cortante ou gume no bordo que faz puxes axiais, supensão essa, carac- eixo sustanciahnente de uivei com a
quinas fotográficas. — Privilégio de face externamente ao arco da agu- terizada pelo fato de que a dita grosa; e uma estrutura entre a armalha, éste último gume, estendendo- porção anelar de no mínimo um dos
Invenção.
de articulação, bem opino ção e o carrinho quando esta última
1° Aperfeiçoamentos em travadores se apenas numa parte da distancia dispositivos
as
peças
rígidas
conjugadas de en- para um movimento para dentro em dique
vai
da
ponta
ao
longo
da
porde roda de catraca nas máquinas focontro
ao
apoio,
possuam formas reção a grosa e para cooperar com o
cão
cortante,
uma
porção
com
área
tográficas, caracterizado pelo fato de
quando em repouso, a pneumático. — Prioridade Estados
tais,
que,
de
secção
transversal
uniforme
com
comprenderem uma roda de catraca três bordos cegos ou não afiados, porção anelar estft em contato :`om
de alimentação tendo uma roda de uma porção de transição carenada as Peça s rígidas conjugadas, no má- Unidos da América em 9 de fevereiro
atraca retentora fixada à respectiva com acabamento liso e elementos ximo por unia superfície reduzida, de 1959 ao ri 9 791.906.
extremidade traseira, apontando os para prender ou fixar h. autora na situada o mais próximo possível do
Seguem-se os pontos de 2 a 18.
dentes das referidas radas de ca- extremidade traseira. (Total de 5 eixo da articulação, cuja superfície
traça em direções opostas; e um de- tontos).
se - estende progressivamente até 5.
periferia da referida porção anelar,
dique sueco:nivel, de cooperar com
TERMO N9. 16.292
uma haste de declive provido de um Os requerentes reivindicam de à medida do deslocamento relativo
declive de alimentação para a refe- acôrde com a. Convenção Interna- das aludidas peças rígidas sob a
a de 18 de jaaelro de 1960
cional e o artigo 21 do Decreto-lei ação de empuxos axiais crescentes.
rida roda de catraca de alimentação. n9
7.903,
de
21
de
agasto
de
1945,
(Total
de
13
pontos).
-- Total de Pon tos 3.
Requerente: The Falis Corporation,
a prioridade do correspondente Peuma corporação do Estado de Wisdido, depositado na Repartição de
Patentes da América do Norte, sob
consin, estaelecida em Milwaukee —
TERMO N9 113.487
TERMO Ne 127.957
O 219 30,652 de 20 de maio de 1960.
Wisconsin, Estados Unidos da América do Norte.
De 28 de março de 1961
de 23 de setembro de 1959
Pontos caracteristicos de: Agregado
~O N9 135.476
Requerente: Isaac Gruber — São
Requerente: NSU Werke Aktienges- de montagem para transmissão de maPaulo.
sellscraft, Nekansula-Wuerttenber g — quinas (Privilégio de invenção)
De 4 de jaheiro de 1962
Titulo; Indicador de uivei para
Alemanha
e WankeI GM131-1, em Liatanques em geral. — Privilégio de Requerente: Estanislau Minikowskl
1 — Agregado de transraissáo para
dau, Alemanha.
Invenção.
— Estado da Guanabara.
maquinado, compreendendo, uma uniMáquina,
Pontos
carácte-isticos
de:
10 ) Indicador de nivel para tanaues Titulo: Espora Dagoberto. (Priviem particular. motor de combustão in- dade para redução da velocidade os
etc. geral, caracterizado por compre- ferio de Invenção).
ender inicialmente um dispositaro 19) Aparelho abraçador, de pedal, terna, com embolo Rotativo (Privilé- similar, que abrange: urna =caixa; um
eixo de acionamento ou entrada; um
transmissor formado por uma bóia para a subida em postes e ou anitlo, gio de Invenção).
motor, ligado a esse eixo; e meios
ou equivalente, cuja haste é conju- ,yos, caracterizado, por ser provido
1 — Máquina, em particular,- mo- para suportar o motor, compreendendo
gada a um comutador elétrico de de uni pedal que acionando unia
múltiplos contaos através de uma alavanca e dois mordentes sõbre um tor de combustão, interna, coai embolo um consolo que inclui ti= chapa-aslámina cursor, lâmina esta sol,daral Inxo contrai a distancia &ase con- rotativo e com um corpo envolvente porte, rigidamente solidarizada à dita
• dita haste e deslizante sôbre
junto de um abraçador de alça re- fixo ou rotativo, que possui uma ca- chapa e se estendendo em Urna direreferidos contatos, podendo - os comu- gulável comprimindo-os ao poete.
vidade limitada por discos laterais e ção angular em relação à mesma, catar desde um até a sua totalidade
(Total de 4 pontos).
uma parede cilíndrica córa seção trans- racterizado pelo fato de que a extre(Total de 3 pontos).
versal em vértice arcos, e dentro do midade do membro-suporte, oposta à
qual gira exclusivamente um rotor que referida chapa, vai disposta para cooritrozo No 132.792
apresenta vtErdas sallecias dentadas, peração do suporte com a aludiçla caiTERMO NO 127.904
com os quais o mesmo declina cone- xa, de maneira que uma parte maior
De 31 de setembro de 1981
De 24 de março de 1961
nuamente ao longo da parece cilín- da chapa esteja saliente em relação do
Requerente: N. V. Philips'edoei- Requerente: Dr. Rickrnann & Rap- drica interna de vários arcos do cor- membro-suporte, em uma direção em
pe, Gensenkfrehen — Alervanha.
po envolvente, *formando-se assim vá- afastamento do mencionado eixo de
lampenfabrieken — Holanda..
Titulo: Aperfeiçoamento em ou re- Pontos característicos: "Processo rias câmaras de trabalho de volume entrada ou acionamento.
Ietivo à válvulas de descarga elétri- para esmaltar objetas de ferro com variável, e estando prevista uma enFinalmente, a depositante reivindica.
le. providas de um catado cilíndrico esmaltes de vidro". (Privilégio de grenagem constituída por tina roda de acõrdo com a Convenção Internade uma grade em forma de gaiola. Invenção).
Internamente dentada e fixada no rotor cional e de conformidade com o artigo
Privilégio de Invenção).
e por urna roda externamente dentada 21 do Código da Propriedade Indus19 ) Uma válvula de .descarga ele- 19) Processo para esmaltar objetos e fixada no corpo envolvente, caractrial, a prioridade do correspondente
lirica em particular para taequèclas de ferro com esmaltes de vidro, caMulto elevadas, na qual um catOdo racterizado pelo fato de á, produzir, terizado pelo fato de que o rotor se pedido depositado na Repartição de
eillndrico é cercado por uma grade nos objetos de ferro de,sentfordurados, acha giravelmente disposto sesbre uma Patentes dos Estados Unidos da Amé
Cilíndrica mai forma de gaiola, os primeiro urna camada de depósitô excéntrico que se apoia sabre pinos rica do Norte em 3 de setemrp de
pela mqrdaçagem e que de montagem que se estendem concha,
fios as e alieis São fixados. junta h provocado
1959, sob o número 837.939.
ea taca-'-1!tare da grade, a oni se estende .:61're a Ji, perficip a es- eticamente com n PiTn
— Um total de 13 pontos.
TERMO 1•1 8 127.753

▪
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TERMO N • 118.893
de 27 de abril de 1960
Pirelli Società per Azioni e atonteentali Soc. Gen. per L'Indestria Mineraria e Chimica, firmas italianes.
Pontos característicos de: "Composições vulainizáveis" (Privilégio de
Invenção).
1 — Composição . vulcanizável caracterizada pelo fato de compreender
um copolimero de etileno linear substancialmente amorfo, e uma alfa-olefina e um polímero de baixo peso à
molecular e de viscosidade que varia
entre 500 a 30.000 poises à temperatura de 20 .C, co-vulcanizável com o
citado copolimero.
Finalmente, as depositantes reivindicam de acõrdo com a Convenção Internacional, e de conformidade com o
artigo 21 do Cango da Propriedade
Industrial, a pdoridade do correspondente pedido depositado na Repartação
de Patentes da Itália, em 29 de abril
de 1959.
— Um total de 8 pontos.
TERMO Na la0.043
De. 9 de ¡unhe de 1960
Reverente: Veitscher Magnesioverke
Actien-Gesellechaft. V'ena Alemanha.
Pontos característicos de "Peça Moldada Básica e Refratária, bem coma alvenaria construída por moo destas Peças" — ( Privilégio de lavencno).
— Peça moldada refratária em
particular. tardo próprio para a construção de urna alvenaria refratária de
fornos industriais, prinelaeimente das
abóbadas de Menos de reverbero. como
ariana fõrnos Siemene-Mertie e semeplantes. caracterizada peia fato de eue
a peça moldada consiste, ermo E emadalrnente conhecido. em Aversas anões
de tamanho comparável, catstentes em
número limitado, e era materiais refratários básicos até neutros, reer compor.
tamentos diferentes no fisgo. sendo cue
as divedsaa acoites se e:feudo:a na di.
seção da queda de tempe entura que se
verifica na peça moldada embutida e
atravessam inteiramente e peça molda
da essencialmente nessa direção, achando-se estas seções ligadas entre ai em
forma de unidade mediante reunião por
prensagem, com um Invólucro de falha
medica, eventualmente composto de várias partes e envolvendo e peça noa
dada pela menos preponderadamente.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acórdo com a Convenção Internacional e de conta:metade com o artigo 21 do Código da Prapreadade Industrial. a prioridade dos corresponentez pedidos, depositaos na Repartição
de Patentes da Austria. 'e 12 de lanho de 1959 e 24 de dezembro de
1959. sob mi as. A 4341-59 e
A 9398-59, respectivamente.
Um total de 9 pontos.
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Finalmente, a depositaste reivindica.
de aceirdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o artigo 21 do Código da Propriedade Dedustrial. a prioridade do correspondente pedido, epositao na R.epartiaão de
Patentes da Alemanha, em 10 de julho de 1959, sob o n.° A 32-.441 II-63c.
Um total de 4 pontos.
••••nn••n•

TBRMO N.• 121.155
De 12 de julho de 1960
Requerente: Socony 1V/obi 1 Oul Cempany, Inc., firma norteaniericana.
Pontos característicos de: "Composição de graxa e processo de sua preparação, (privilégio de tvenção).
,1. — Composição de graxa. caracterizada por consistir, essencialmente, de
•

Acido

(I)

Peso molecular safso

(II) Peso melecular intermediário ...
(TU) Peso molecular elevado
(IV) Ácidos de 6!eo

sendo o referido ácida (II) escolhido
dentre os ácidos monocaroaxilicos enfáticos, saturados, substituídos por aleela. mono-substituídos por hiciroxila e
nfía substituíam; sendo. , os referidos
ácidos (III) escolhidos .fentre os ácidos atonocarboxilicna alifisicoa. saturados, não substituídos e .wonobeiroxi
substituídos e ácidos mnnocarboxilicos
enfáticos meno-insaturados: ainda caracterizada pelo fato. dos aderidos ácidos de. óleo serem ileidoe de óleo de
frutos sob forais de nozes. V. g. ca
roço de palma, ou mico babaçu ou
TÈRMQ N.° 122.001

De 18 de adieto de 1980
Depositada em: 16 de agbato
de 1960.
Modas de utilidade.
Requerente: Raul Navarro Rodriguez — São Paulo.
Pontos característico de: Original disposição em tampa de bisnaga.
1.0 ) Original dispa MA em
tampa de bisnaga, caracteriza-se
por o seu corpo que é moldado
TERMO N.° 120 982
em plástico ou outro material*.
Requerente: Auto alatoo G.M B 11.. apresentar-se na forma ogival
truncada (1), e externamente ri— (Alemanha).
letada ou não; a parte interna
Pontos característicos de: "Porta- desta peça é Oca, e inferiormente
quadro de comando para Recuais mo- tem abertura de maior diãmetr0;
torizados" — (Privilégio di invenção).
I. • — Porta-quadro de comando oa- rosqtteada (2), para rosquear-se
ra veiculo& motorizados. em CNC. dlt na bisnaga,- com outro anel interaceirdo com a patente atendi na 111271 no (2. a ); o canal superior (3) da
o quadro de comando se acha fechado tampa tem menor diâmetro com
por meto de uma fálha metálica, resul- 'outro recavado interno (3. 5 7; no
tando dai uru suporte ripo caixa, carac- bordo periférico inferior da tamterizado peto fato de que aeibre o ai- pa há duas projeções contrapos
norte tipo caixa. se acha ri/SP:min uni tas (4), reviradas para baixo: a
ensebo de comando, feito de material ,abertura' superior (5) da curpo
e lástico e provido com cavidades que da tampa, e por sua vez vedada
"iam a Modo de almofadas.
hermèticamente por uma tem-

um óleo de viscosidade á lubrificante,
e uma mistura (A) de sabões e sais
de metal slcanno-terroso sendo os metais alcalino-terrosos escolhidos do grupo que consiste de cálcio e de uma mister* (B) de cálcio e bário, estando
associado não mais do que cérea de
15% de bário, em uma base de equiv.lente quimtco, na referida mistura (8),
com cálcio nos referidos :abam e sais,
a mistura (A) dos referidos sabões,
e sais estando presente em ema quantidade formadora de graxa. e os sais
metálicos da referida mistura (A) sendo sais de um ácido nrrocarboxilico
saturado, não substituidle de baixo pês°
molecular (I) tendo de um a sela átomos de carbono por molécula e os sabões metálicos da referida mistura (A)
sendo sabões de ácida diferentes com
e referido ácido (I), corno indicado ra
tabela seguinte:

laterais em forma de semicarcunferencias, uma das qual deteda de um
rasgo e:n semi-circulo, pelo qual corre um pino rosqueadce pertence a um
tubo (3). giratario `num erro que o exa
à referida armação (2). O dito tubo
(3) é dotado de meias rara a fixação
do cabo da vasseuro. Urna porca-borboleta (4) ajustada do pino rosgueado
descrito, servirá para fixar c dito tubo
(3) ao qual está, fixaan o cabo. numa
posição desejada, variável e.e O • a 1n0°.
Total de 2 pontos.
.•••n•n••••nn••

TERMO N., 122 COO
De '16 cie agõsto 8 1960

Requerente: Raul Nav arre Redriguez
— (São Paulo).
Pontos característicos de: "NrIva
disposição em tampa de bisnaga".
1.°) — "Nova rlispos.l.to . em rijasPo de bisnaga", caracteraaese por peu
corpo, em material pletleo ou outro,
Na de átomos
Peeo por cento
ter forma aproximadamente ogival cumeada (1), com ou seus 1:letes exterde á :idos totaisde carbono
nos para preensào; a reg Ar- interna é
óca, com uns canal lomatedinal de diametros diferentes, sendo maior o inferior, que é rosqueado (2) internamente, para rosquear-se na bisnaga. tendo
1—6
10 — 50
em baixo inn receando (2a); superior.
mente, o canal termina tos abertura
7 — 12
5 — 5Q
de salda (3) com diâmetro mais reduzido, e do lado exterec esta tampa
Pelo menos 13
tem friso (Ia): esta 1)Nè ,tura ando5 ..- 40
naloaente vedada por tampinha (4).
com filete interno (5) e r esta tam
8 — IS
25 -60
é incorporada urda tira Pexivel-pinha
on alça (6) de idantico material; cuja
outra extremidade é inco recreda ao corcacos, compreendendo mierui-as de ãci- po (II da tampa; na tampinha há una
saNacia (7) para facli rd/ seu ;resta .
doe contendo de. subseincialmeate: 8 e que.
•
18 átomos de carbono por . moiécu'a.
Total_ 3e 2 pontos:
predominando os ácidos C 1 2 — C14
Pinalmente, a depositante reivindica.
de aetardo coce a Cocereneão Internacional e de conformidade com o artiTaRMO N.° 122,029
go 21 do Código da Prorriedade Industrial, a prioridade do corresponeenDe 17 de avisto de 1980
te pedido. depositado na Repartion de
Patentes dos Estados Unalol da AmériArop Incorporated
Estados
ca do Norte, cru 24 de nabo de 1959. Unidos da América.
sob o número 829.465.
Título; Bucha de vedação para
'Mn total de 11 pontci.,
câmara de explosão de um dispositivo noPrado explosivamente.
Dispositivo operado explosiva:.
pinha (8) , em ;puna de disco,

com um rebordd periférico de
pressão 6) , em cujos lados
tem incorporadas duas alças flexíveis contrapostas (7) e alongadas, cujos terminais terminam
aberturas (8) que se encaixam
e se prendem nas duas projeções
(4) do corpo da tampa. permitindo que a tampinha (6) tenha
um movimento radical de deslocação; a tampinha é 'dotada na
sua face inferior de saliências (9)
para melhor ajurtc contra a
abertura da tampa.
Total de 2 pontos.
TERMO N. 121 662
De- I de amasio de 1960

Req.: José Jorge Perna neles — Es
tado da Gionabara.
Modólo de utilidade "Originai modele de vassoura com :abe artiazláctr.
— 'Original asoaeln de inseastra
ecoe ca lo articulável . ' caraeterdzado Por
ser a base 41), na qual ardineriamento sao fixados as petoe de pinava ou
crina. dotada da uma armação met*
tina (-), de perra "U, com as faces

mente, caracterizado por uma
câmara de expio:ião contendo uns
cartucho feito de matéria termoplástica orgânica e tendo um
flange era sua cabeça, eetando o
flange sob c o mpressão entre a
ex tremidade da câmara de uma
bucha que veda urna extremidade da cremara, do modo que c dite)
fiange é extrusado Para dentro
de tuna rentrância na parede da
bucha que veda a câmara de explosão. Prioridade: EE. utT7
da América, em 134-1959, número 834 428. Pon f o único.
Tramo N. 0 122.071

De 18 de a gido de 1980
Requerente: Monitora S.A. tn;
dfaatria e Comércio — Estado de'
São Paulo.
Pontos caracterisicoPdo
Patente de Modê/b de iltilld.aone
'Iara: nua ..)rodèlb de tampa;
Para garrafas.
- 1 — Nava modè/o de tampa.
para garraras, caracterizado por
ser
de Intll
formato 40.irain
de constituído
en e tronc6-
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nico, com Meie .(2) externos, e
uma cavidade interne dotada de
rôsca (3), fechada superiormente por uma superfície plana dotada de duas saliências cilíndricas, de extremidades arredondadas, a primeira delas (4) dotada
de um furo (6), em sua extremidade superior, que esta em comunicação com um outro furo (7)
longitudinal, de seção transversal
triangular, que se comunica com
a cavidade de peça (1),,possuin.
do a segunda saliência (5) um
furo (8) longitudinal transpaseante, e por ser a peça (1) dotada, em sua parêde externa lateral superior, de uma projeção laminar (9) flexível, qu ese prende
à parede lateral de uma tampinha (10) de formato silíndrico
curto fechada superiormente por
uma supericie abaulada, onde se
encontra uma saliência (11), e
por ser a referida tampinha lotada, em sua face inferior, de
dois furos (12) e (13), de diâmetros internos e distância correspondentes aos diâmetros internos
e aistância das saliências (4) e
(5) .
Total de 2 pontoe.
TERMO N. o 122.643
Requerente: Kiyoshi Ogura
Paraná.
Estado de São Paulo.
Pontos característicos de: Pa)0e tente de modelo de utilidade.
Nôvo modêlo de sifão para aquecimento de água em recipiente
ou caixa d'água.
1. 0 ) Nõvo modêlo de sifão para
aquecimento de água em recipiente ou caixa d'água, caracterizado por ser constituído de um
cilíndrico ôco, metálico (1), provido: em suas extremidades superior de um cabeçote (8) acoplado às resistências (7), e na inferior de um bujão (4), tendo, ainda. O referido cilíndrico (1), lateralmente. dois cilíndricos de diâmetro (2) e (3) menores que o
do cilindro (1) provido das porme (5) e (6); uma cada um.
. Total de 2 pontos.
Têrrno N. o 123.197
De 4 de outubro de egeo
Montecatini, Societá Generale
Per L'Indústria Mineraária e Chimica.
Título: Proceso de preparação
e vulcanizeção de artigos compostos de misturas à base de
ou mais pollmeres olefinicos com
Prium copollmero olefini co
viléelo de Invenção.
1. 0 Um proceso para preparar
e vulcanizar. com peróxidos orgânicos. artigos de mistures
base, fundamentalmente, de polietileno de alta ou baixa (lealdade,
caracterizado porque o polietileno se mistura homogeneamente
com pelo menos uni polímero
aborto saturado de etilene com
alfa-olefinas. Ou de alfa-olertnat
entre ai. e com ou sem polímero saturado leotático de alfaolefinas, em temperaturas superiores ao ponto de amolecimento do
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polietileno; porque os agentes
vulcanizantes, a saber, os próxidos, são adicionados às misturas
assim obtid is, em temperaturas
Inferiores às temperaturas de
decomposiçao dêsses agentes. na
qual as misturas estão suficientemente plásticas; porque as ditas
misturas são moldadas em temperaturas inferiores à temperatura de trabalho do polietileno
sózinho e às temperaturas de decomposição dos agentes vulcanizadores; e porque os artigos moldados são vulcanizados nas melhores temperaturas requeridas
pelos agentes vulcanizadores empregados.
Seguem-se os pontos de 2 a 11.
A requerente reivindica de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei,
n.o 7.903, de 27 de agôeto de 1945,
a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição
de Patentes da Itáfia, em 6 de
outubro de 1959, sob en.0 18.611.

vimento do dito aparelho na pa-.
rede do forno, sendo o avental
suspene na parede do forno, pela
sua parte de cima, mediante um
pino, e fixado livremente, em
sua parte, de baixo à parede do
forno, por meio de um elemento elástico.
Um total de 5 pontos.
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aproximadamente, .4 subseqüen-

temente comprimias em forma
de tabletes ou pílulas do pêso
exigido ou em um recipiente de
forma coveniente.
Se-em-se Os pontos de 2 a 3.
A requerente reivindica de acôr.
do com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-Lei
n.o 7.903,• de 27 de aglesto de
1945, a prioridade do corresponTêrmo N. o 124:159
dente pedido 'depositado na Repartição de Patentes da Holanda,
De 14 de novembro de 1960
em 17 de novembro de 1959, sob
Phillips-Van Heusen Ci .rpora- n.o 245.463..
non — Estados Unidos da América.
TERMO N. o 124.467
Titulo: Colarinho extensível,
De . 25 de novembro de 1960
Privilégio de Invenção.
Colarinho exteassivel para uma
The Hoover Company — Estacamisa de tecido de fazenda ten- dos Unidos da América.
do um colarinho doirado para
Título: Barra antiespumante
baixo incluindo uma virote de para
lavador de sucção.
camisa, o dito colarinho e dita
virote sendo feitos de tecido de
Privilégio de Invenção.
camadas múltiplas, a dita virola
1.0 Uma massa antiespumante,
tendo uma margem superior e caracterizada
por comprender
uma
margem
inferior,
a
margem
TERMO N.° 123.241
diminutos
lóbulos
de um agente
superior da camisa sendo incluilíquido, dispersada entre as camadas da virola da antiespumante
De 5 de outubro de 1960
através de um corpo em fase
camisa na sua margem inferior dos
contínua,
normalmente sólido, O
Requerente: gás() Research And e uma Margem longitudinal de qual é controlávelmente
solúvel
Engineering Company — Es !a dos cada uma das camadas sendo ine em água fria.
etuida
entre
as
camadas
da
viroUnidos da América.
Seguem-se os pontos de 2 a 8.
Título: Composição de graxa te de sua margem superior, o
A
requerente reivindica de aceire
aperfeiçoada e processo de sua aperfeiçoamento caracter,zado peio do com
a Convenção Internadofato de • que as ditas margesn nal e o Art.
fabricação.
21 do Decreto-Lei,
longitudinais
das
camadas
do
Privilékio de In een 'o
n.o
7.903,
de
27 de agi:isto de
• 1.0 Proce:e.,o de incorporação de eclarinho e a margem superior da 1945, a prioridade
do correspontini nitrito de metal alcalino a' virola da camisa são presas ..on- dente pedido depositado na Reuma compa-ição de graxa lubri- juntamente por costura de pontos partição de Patentes dos Estados
ficante,' caracterizado pelo fatoi elástica, as porções das camadas Unidos da América, em 19 de
de formar-se primeiramente uma do colarinho adjacente a virote e abril de 1960, sob n.° 23.237.
graxa concentrada mediante aH as camadas da dita, virola tendo
adição de uma elevada propor- ! arranjeis elásticos longitudinalção do nitrito de metal alcalino mente incorporados naquelas para
- TERMO N. o 124.680
a uma graxa fluída à base de
permitir sua extensão longituditio, levando-se a graxa encontre- nal. nPonto núico).
De 2 de dezembro de 1960
da a um moinho até que os criatais do nitrito de metal alcalino
Requerente: Pitstburgh P late
TERMO N. o 124.185
exibam dimensões menores de 30
• Obus Company,
hitrrons, e misturando-se a garxe
Local: Estados Unidos da AméDe 14 de novembro de 1960
assim Manieta a uma composição
rica.
de graxa lubrificante em proporN. V. Philips'celoeltampenfa
ções tais que a Aomposição final
Titulo: Processo para preparada graxa: lubrificante - contenha brieken — Holanda.
ção de pigmentes.
entre 0,1 a 4% 'Mn pêso do
Titulo: Aperfeiçoamentos em
to de metal alcalino.
1. 0 Num proceso de produção
ou relativos a procesoss para maTotal de 4 pontos.
nufaturar getters não evaporado- de óxido metálico branco finalFinalmente, de acôrdo com a res para tubos de descarga ele mente dividido por oxidação em
Convenção Internacional para a , trica e getters manufaturados de alta temperatura de um halogeProteção da Propriedade Indus- acôrdo com os mesmos — Privi- neto metálico volátil, num espaço
triai e o art. 21 do código da légio de Invenção.
de reação contendo oxigênio
Propriedade Industriai, reivindica
quente, circundando por paredes,
a prioridade de igual pedido, de1. 0 Um procee,.0 d menufatu- e aperfeiçoamento caracterizado
positado na Repartição de Pa- rar um getter nas; evaporador, no por queimar um combustível extentes da Dinamarca sob número qual o metal do getter, em forma ternamente ao espaço de reação
3.744-59, em 20 de outubro de de hldreto, é misturado com um para produzir um gás de combus1950.
ou mais outros metais e compri- tão quanto tendo uma temperamido para formar uni tablete ou tura de cerca de 260 0C; Introdupílula
ou no interior de *um reci- zir o gás de combu: tão quente rio.
TERMO N. o 123.898
piente, caracterizado pelo fato espaço de reação numa direção
do hidrato ae um ou mai: dos tangencial as paredes para for..
De 31 de outubro de 1960
metais zircônio, háfnio ou titã- mar uma corrente espiraonante
nio,
ou suas ligas, de tamanho (11,. gás, de combustão que passa
Requer ente : Yawata Iroe
de
grão
inferior a 5 ti, serem mis.: sôbre as citadas paredes: e proSteel Co. Ltda. — Tóquio, Ja- turados com
tungsteno em pó, de: Jetar uma corrente de halogent.
pão.
tamanho de grão coriideràvel- to metálico volátil centralmente,
Ponto, característicos: Avental mente menor, em uma relaçeo dentro da c er ren t, • e. piralante
para proteger o topo do alto for- em pêso de 2:3 aproximada:nen- para formar uma suspensão de
no contra o Impacto da carga. — te, mistura esta da qual com perticulas de óxido metálico
privliégie de invenção.
primidos blocos de pê o corres- branco een gases quentes. —
1.0 Aparelho a perfeiçoaci, de pondentes a muitos labletes i Prioridade: Estados Unidos . da
avental para carga de alto forno, pílulas, blocos êstea que são gra-j América, em 7 de dezembro de
instalado no tôpo da cuba do nulados e cujos grãos de diâme- 1959 sob n.0 857.850.
forno, caracterizado pelo prO- tro da ordem de 0,1 a 0,5 mm,' Seguem-se os pontos de 2 a 11.
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TI/RIVE0 N. 127.298 '4(
TÉRMO N.° 126.659
sendo providos de prolongamenDepositada em 1 de março de 1961;
De 13 de janeiro de 1961
tos retilíneos anteriores, avançaDe 10 de fevereiro de 1961
Requerente: Armando Luiz Robba.:
dos para a frente do quadro in— (São Paulo) .
Requerente: Metalúrgica Hele- ferior, e com as extremidad e s liRequerente: AMP Ineorporated.
Pontos Característicos de: "Dispost.
ny Ltda. Indústria e Comércio — vres reviradas para cima.
I.ocal:
Estados
Unrdos
da
América
tivo
para gravar e ler per intermédia
São Paulo.
de
3
pontos.
Total
de um armazenamento magnético, lia.
Título: Um nôvo modêlo de
Título: Sistema de ligações para re- pulsos elétricos resultantes da rotaçed
tampa inviolável para frascos e
gistro de deslocamento empregando na- angular de um disco telefónico".
outros recipientes — Modèlo de
TERMO N . o 126.237
Privilé916 de Invenção.
cleos magnéticos.
Utilidade.
1.0 — Um registro de deslocamento 1.0 — 'Dispositivo pata gravar e ler
De 31 de janeiro de 1981
1. 0 Um nôvo modêlo de tampa
compreendendo duas colunas de núcleos por intermédio de um armazenamento"
inviolável para frascos e outros
magnéticos cada qual tendo uma cur- magnético, impulsos elétricos resultad•
Requerente:
Prestóle
Corporarecipientes, integrada por um
va de histereses substancialmente retan- tes da rotação angular de um disod
opérculo de plástico e unia diP- tion.
telefônico", caracterizado por um dia.
Local: Estados Unidos da Amé- gular e tendo uma abertura central e positivo
sula metálica de selagem, caracpara registrar e selecionar au.
pelo menos uma abertura terminal e
rica.
terizada pelo fato da aôbre-tam-,
sendo comandáveis entre um estado tomàticamente os números de identifi.
Titulo:
Fixador
feito
de
chapa
pa ser substancialmente cilindri"posicionado") e um outro estado "lim- cação de um assinante de telefone,
ca, apresentando na parede late- de metal e processo de produzã-lo. po") de remanência magnética, carac- compreendendo em combinação; um
1.. 0 Um fixador caracterizado
ra l, Jun to à borda superior, uma
terizado porque os núcleos estão mon- meio anitidor de impulsos de disca
faixa cilindríca estreita e lisa por ser uma peça feita de chapa tados em duas colunas paralelas de combinador, meios seleto:est para tele*
metálica
e
por
ter,
normalmen(correspondente a espessura do
modo que as aberturas dos núcleos de cionar o número de impulsos de disco
opérculo) seguida de unia mais te, uma protuberância cônica for_ cada coluna são alinhados unia com as combinador que devem ser emiddallo
larga. troncônica e outra estreita mada na peça e que sé destaca outras, havendo um primeiro enrola- um oscilador para gerar impu lsos 011.
serrilhada, sendo em seguida do- de uma de suas faces, a protube- mento enrolado com uma pluralidade ciladotórios tendo ao menos duas di•
brada ortogonalmente para den- rância tendo uni furo substanci- (quatro) de voltas e no mesmo sentido versas 'freqüências, sonoras, o oscilador
respondendo aos impulsos de liaeo
tro e para baixo e finalmente, almente circular em seu tapo, a através das aberturas pencipais
acabada em uma parte boleada parede da protuberância tendo, núcleos de uma coluna, e com unia combinador, meios de comutação para
selecionar lima das freqüências, uen
em um de seus lados, um rasgo
com bôca de sino.
que se estende radialmente do volta naquele sentido através das aber. meio magnético de arome:lamento pai
Total de 2 pontos.
taras
principais
dos
núcleos
da
outra
bordo do furo para a base da pro- coluna, um extremo de enrolamento et- ra armazenar os impulsos oscilatórios,
meios de cabeça magnética de le1929,
tuberância, as partes do bordo do tendo
em um extremo das colunas e o registração e cancelamento presentes 90
dito rasgo sendo divergentes na outro extremo
TERMO 'N. o 125.881
de enrolamento estando circuito, compreendendo o oscilados •
frente do furct e afastadas, axialmente, , em duas junções, com o no outro extremo dessas colunas, um para polarizar os meios magnéticos de
De 13 de janeiro de 1961
enrolamento sendo arranjado armazenamento, meios para comutar os
bordo do furo e o bordo do furo segundo
relação aos núcleos em relação de meios de registração, 'Mura e cancela.
Carrier Corporation — Estados sendo helicoidal, para obter en- em
uma posição operativa (ft
gajamento tipo rosa com um pa- Imagem de espelho com o primeiro en- mento em
Unidos da América.
para cumprir respectivamente a
Título: Sistemas de refrigera- rafuso e ser seguro no furo o rolamento um terceiro enro'amento sen- circuito
operação -de registração, leitura e can.
ção por absorção e processo de aperfeiçoamento que compreende do enrolado com uma pluralidade (três) celainento,
e meios a relé Que polarizam
voltas no mesmo sentido através das
uma superfície de bordo angular de
operação do mesmo.
os contatos elétricos, os meios a reli
Privilégio de Invenção.
em torno do dito furo e que se aberturas de transmissão doa núcleos e sendo
ligados aos meios de cabeça mag.
sentido opeoto com ums volta atra1— Um processo para a regula- Inclina, lateralmente, para fora no
nética de leitura quando se acham na
vés
das
aberturas
principais
dos
núgem da operação de um sistema de superfície interior para a su- cleos, e terceiro enrolamento tendo U11138 posição operativa de leitura e modo
de refrigeração por obsorção, em- perfície exterior da chapa ai
em um extremo das colunas e ligados elètricamente A &tilda do oscila.
pregando Uma solução salina lisa e formando um ângulo me- entrada
dor, de modo tal a serem excitados
sendo
ligado
aos primeiro e segundo pelos impulsos .oscilatórios lidos pdos
como absorvente e um material nor que 900.
enrolamento
no
outro
extremo
das
coos
Seguem-Se
pontos de 2 a 11
meios de cabeça magnética de leits.
misturável com ela como um relunas, todos os enrolamentos sendo fios os contato elétricos pertmundo à' ride
frigerante, caracterizado pela precontínuos.
Prioridade: Estados Uni- telefônica compreendvnte uma estação
cipitação do sal da solução no
Tesmio N. 9 126 .495
dos da Asudrica.. em 17 de fevereiro de de seleção dos 1 . 1pulsos seletores. p.-*
gerador para reduzir a capacida1960 sob ia.° 9.282.
Total de 8 ponte;,
de do sistema e, sôbre a demanDe 8 de fevereiro de 1961
celeuea nQm
da para aumento da capacidade,
Seguem-se os pontos de 7 a 10.
dissolvimento do sal precipitado Reqperente: Iastitut de Recherches
na solução no gerador.
TkR.M0 IÇO 105.661
de La Siderurgie Française. estabeleciTERMO N. o 125.853

s do lado posterior do conjunto

Seguem-se os pontos de 2 a 22. mento profissional francês, regido pela
A requerente reivindica de ac6r. Lei de 17 de novembro de 1943, sediado com a Convenção Internacio- do em Saint,Germain-en-Lave, França.
nal e o Art. 21 do Decreto-Lei,
n.o 7.903, de 27 de ag6sto de 1945, Pontos 'Característicos: — "Maçarico

"TÊRMO N.' 126 847

outubro de 1988
ThP Kenoall Company — Estados
n k) 2 :c. s da América.
Requerente: Union Carbide Corpo'Melo: Prooesao para fazer lami•
a prioridade do correspondente para produzir uma chama de grande ration.
tu dos de películas fundidas e propedido depositado na Repartição concentração calorifica, estabilizada Par
dutos
derivados. — (Privilégio de
Local: Estados Unidos
América.
de Patentes dos Estados Unidos onda de choque".
Invenção) .
(Privilégio
de
Invenção1
da América, em 13 de janeiro de
Titulo: Fechamento Para pilha alca19) o processo para a fabricação
1960,•sob na. 2.203, 2 • 2 02, 2-202. 1.9 -- Maçarico para produzir uma lina.
d ‘ uma Mina . laminar, auto-sustenchama de alta concentração calorifica,
tável, flexível, caracterizado por
1.9 — Uma pilha gaivánica vedada. compreender: deposi tar tina muita
estabilizada por onde de choque, caracterizado por compreender um tubo caracterizada. por "conireenãr um -e- fundida de material termoplástico,
TERMO L° 126.106
centro! retilineo para adução de um cipiente metálico polarizado encapsula- orgânico, numa garra entes uma an.
fluido gasoso contendo ou não parti- do, tendo dispostos no ae-ano um sua- perneie • portadora, imóvel, e uma
De 25 de janeiro de 1961
cuias aólidas em suspensão, ó qual se do e um catodo com nm separador en- primeira superfície convergente, para
os mesmos e um defronto alcalino formar uma camada do dito maRequerente: Indústrias de cho- prolonga numa tubeira convergente-di- atredita
sendo fechada no extremo terial ts medida que 9150 emerge da
vergente,
no
gargalo
ou
parte
dina
colate Lacta S.A. — São Paulo. vergente da qual tem lugar a injeção aberto pilha
do
recipiente
encspsulado -por dita garra, aderente á superfície
Titulo: Nôvo dispositivo para de um segundo fluido liquido eu gaáo- uma fechadura que compreende
mia portadora, levar dita camada, enquanto estiver ainda aderente h, dita
a venda e exposição de confeitos. so, realizada com auxilio de um dis- gacheta de veriação anular em forma
superfície portadora, 90 contato com
Privilégio de Invenção.
de "LI" de um material plástico dMlé- uma massa fundida de um segundo
positivo
de
injeção
esférico
dentro
de
1.0 NU° dispositivo para a
zona de velocidade' supersônica, trico duro que é resistente ao fluxo imas:teria! termoplástico, orgânico. gut*
venda e exposição de confeitos. uma
sendo formada uma' onda de chague frio, tal gacheta tenda uma abertura micemente diferente, depositada dicaracterizado por comprender no divergente. a qual assegura a es- central na nw.ana, uma tampa metá- vetamente entre a camada aderente
uma armação formada Inicial- tabilidade da chama. •
lica ano polarizada com uma • abertura e uma segunda superfície convergenmente por dois quadros retangu- Finalmente, à depositante reivindica, anular recessada n gacheW e um ter- te, formando. uma segunda garra
lares, um superior e outro infe- de acare.° tons a Convenção Internado- minal metálico apostamente polarizado corá dita superficie portadora, mórior, intercalados por uma série nal e de conformidade com o 'artigo- 21 que possa através dar aberturas na vel, sendo que um dos ditos matede hastes delgadas contornantes do Código da ,Propriedade Industrial. gacheta e a tampa, a gacheta sendo riais termoplásticos é um adesivo
tível à, pressão, e levar os ditos
regularmente espaçadas, cada a prioridade dó correspandente pedido, radialmente comprimida entre a tampa
materiais através da dita seuma formada em dois trechos re, da França em 12 de femeeiro de -1960 e o terminal. — Prioridade: .Estados dois
gunda garra enquanto se mantém
tilínios e diversamente inclina- depositado 'sia Repartição de Patentes Unido do América em 25 de fevereiro cada material, na interface entre
do, sendo o maior superior, e o sob o número . 818.271. •
de 1960, aob a.' 11.100. Inee, a uma kmpera.tura acima do
Seguem-se os pontoe _de 1 a Mi.
seu ponto de fuo para formar,
menor inferlot.e alinda as hastes Usa total de 7 pontoe
•
De 6

De 20

de

feveretr.) e. 1961

de

•n•••
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aderente it dita superfície ,portadoraalâmina Ituulamem..1 simulteneamen-1
MIA
. O N° 12J.533
Te.RMO N.° 121.320
orna Mira laminada de materiais a i te em ambas as faces Para Produzir,
depois disto, remover dita fedha ia- o choque térmico desejado, de tal)
De
19 de julho de 1960
De 23 de iuni‘o de 1960
minada, como uma iôlha contínua,' forma que o choque •aplicado nae;
da dita superfície portadora. Motel margens seja 5 a 109C menor que o;
Requerente: Abram Pustilnic — [es12...querente: Schlf..,kons rukt:on und
de 19 pontos), choque aplicado na -área média, senEntwicklung GIVIBH — Hamburgo tado da Guanabara.
do o resfriamento efetuado pelo usos
Titulo: Poltrona desamável em euvimento relativo entre o vidro fun- — Alemanha.
damental e correntes de reser/9=11- Pontos caracte a.os :
dato
reclinável era múltiplas posições.
TËRMO N.° 126.876
spo
si
t ivo
'1o, para propagar a lenda de um para o mov - mento giratório de partes
— Modelo de utilidade.
lado a outro, sendo a taxa relativa de construção em navios. — Privilé1.° — Po'trona desamável de euDe 20 de fevereiro de 1961
de movimento entre o vidro e as
cesto
reclnável em múltiplas posições,
gio
de
invenção.
correntes de resfriamento corresponcaracterizada porque utiliza um sisRequerente: Atelieres ee Construc- dente
à taxa de propagação da leuPontos caracteriricos
!da.
de Charierai (ACEC).
triques de
1. 0 — Dispositivo para um movi- tema de sustentação articulada, coasmento
giratório de partes de tonstru- etuido por dois pares de pés cujas
'Bruxelas, na Bélgica. 1. A requerente reivindica de a.côrdo
ção
em
navios, tais corno painé s, de extremidades superiores se articulam
com a Convençâo Internacional e o
Pontos característicos: "lastataaão Art.
21
de
Decreto-lei
na
7.903
de
escotilha
e supor'es giratórios de paus com as barras de suporte dos braços
para separação rápida de objetos".
21 de age,sio de 1945. a prioridade de carga, consistindo em um ou verias da poltrona, as anteriores em articula1.9 — Instalação para sepacação rá- lio correspondente Pedido, delarltas clindros de levantamento acionados ção direta e as posteriores em artide Patentes da hidráulica ou pneumeacamente e .- culação indireta, através de travessas
pida de objetos, compreendendo um do na Reparticeo
Inglaterra. em 18 de marco de '939. polígonos art'culares. em ligaçáo • com de ligação terminadas por prolongasuporte e um aparelho e um apare- sob
lho de medição, sendo arn móvel em tos)o. 12 9 9.498. (Total de 18 pon- estes cilaidros e compostos ar ala- mentos em forma de linguetas, que
relação ao outro, caracterizada pelo
vancas e pelas partes de construção esbarram em correspondentes topes pro•••n•nn•
caracterizado pelo fato de os cilindros vidos em tais barras de suporte. —
fato de se prever um grande número
T.3R310 N o 118.851
de levantamento atacarem os dois la- Total de porem 5.
de dispositivoa de ejeção, estando cada
dos apodos e ou dois cantos diagonalum dos dispositivos de ejeção disposto
De 11 de janeiro de 1980
mente opostos destes polígonos artisare o suporte murada de uaa-elemanTERMO 'N.° 121.867
to de ecoando e monteado. ao momenculados.
— Total de 7 pontos.
~rente: Edwal Soares Man
to da medição, um objeto para sier teixo
Je 9 de agosto de 1960
— São Paulo.
submetido à operação de separação,
sendo o referido elemento de coman- Titulo: Novo tino de fixado: e
TERMO N.° 120.734
Privilégio de invenção para: Caixa
do sensível a um sinal representativo freio para Todinhas de geladeira.
de
mudança ou multiplicação para vaUtilidade)
.
(Modelo
de
da cedem da operação de separação
De 29 de junho de 1960,
riação de potência e velocidade de
emitida pelo aparelho de medição.
19) Nevo tipo de fixador e freio
Seguem-se mais 3 pactos.
pau rodinhas lie geladeira, caracte- Depositada em 79 de junho de 1960 veículos providos de duplo diferencial.
rizado Por se constituir de duas tra- Requerente: Oscar Walter Burguefio José Roberto Longo, Sociedade Mecânica Raiiieri Ltda. e José Luiz Lonvar, em forma de lárainas duas vezes — São Paulo.
dobradas em aneulo reto, a° Suais
Tilmido NO 118.438
ant go dos Santos — São fendo.
prendem. tanto o pino de neareio Pontos caracteristeos de: • Original
I.° — Caixa de mudança ou mulPatente: "Nôvo modelo de baga- das rodinhea comuns na base da ge disposição cai cadeaa de descanso. — tiplicação
para variação de potência e
-ladeir,smcop - Privilégio de invenção. -- •
geiros e eira:lares-.
velocidade
de veículos providos de duvimento das citadas rodinhas.
— Original disposição em cadiferencial, caracterizada pelo fato
Requerente: Pogliati & Angelici
deira de descanso, caracteriza-se por plo
Ltda.
ser constituída por uma peça tubular de consistir em caixa disposta entre e
• TatRMO NO 118.306
de transferência das marchas e
Moral: Estabelecido — São Paulo
na forma de um amplo retângulo zom caixa
o diferencial posterior do veiculo, sen—' Capital.
os
cantas
abaulados,
a
qual
superior31
de
março
de
1960
ie
-10'•
mente se inclina para trás, tendo nesat do que, na nova coxa, penetra eixo
• 19) "Nôvo modelo de bagageiros
de salda da mencionada, caixa de
• similares", constitui do do quadro, Requerente: Manabu Akashi — parte de cima duas 'dobras (1 e 2), transferência,
sendo aplicada, na ex- •
tsbrear esentado e fixo a Wats Estados Unidos da América.
compondo o espaldar da cadeira, e nas
/redes paralelas e tabulares e carac- Titulo:- Aperfeiçoamentos em tam- adi:acendas dos terminais dos prolon- tremidade do eixo, engrenagens coJuizado pe‘o fato de; aproximada- pos para receptáculos desmontáveis. gamentos inferiores (3) desta peça nectada 'a uma outra, constitutiva de
enen:e no centro do quadro ter ins- (Privilégio de Invenção),
ela se dobra (4) em engulos obtusa. um par intermediário de engrenagens,
ta eo um disposifivo regular do cure conectada ele idêntico diâmetro e a
so do eztensor do bagageiro, cam- 19) AperfelcoáMenteit-- em tampas e assentam-se no solo, constituindo-se outra maior, sendo que ambas se enno centro de deslocação da cadeira:
pa to de duas barras paralelas cujas para
receptáculos desmontáveis, ca- exatamente nos ângulos externos das contram continuamente engrenadas peextaanidedes livres abreçam esclusa racterizado,
pelo fato de que duas dobras inferior (4) do pé, conectam- ças da mesma natureza, mas com uma
laates paralelas. barras essas so ta- braçadeiras
extremas, que
delas de menor ditimetro que a disderiae por meio de parafuso de solidarizam metálicas
os elementos constituti- se, através de braçadeiras (6). as posta
no eixo descrito acima, situandoa reli o ou- recurso semelhante: pelo vos do tampo,
pontas, de um outro suporte tubular
apresentam
na
zona
foto da ba7agem superior ter solidá- de articulação deste, elementos sa- (5) em "1.1", o qual se constitui na sessentre ai duas últimas, engrenagens,
r!o por meio convencional dois su- lientes em garfo, à modo de char- região de descanso das pernas da colocadas num mesmo eixo, dispositivo
psetes tabulares paralelos faceando neira, que, por' intermédio de um pessoa: este suporte tubular (5), após sincronizador acionado por garfo des.
inf.-Tremente as hastes . suporte do pino, !asseguram o deslizamento do
por alavanca, sendo que este
eia: dm; gelo fato deste suportes se tampo como ume ,todo ao longo de certa extensão, dobra-se para baixo em locavel
!IX° é ligado ao diferencial
paolonearem para tesa, até o lado um vão paralelo'a parte traseira da ângulo obtuso, cujo terminal (7) se último
posterior do veiculo. — Total de 2
exterior do quadro projeta,ndo-se
e limitado por uma tira me- prolonga por certa extensão, dobrando- pontos.
para cima de modo a descrever um caixa
se
((7a)
nessa
extremidade;
em
amtálica presa, pelos seus extremos, it
arco formado pela fusão dos dois refecida
caixa. (Total de 2 pontos). bos os lados do suporte tubular (5),
suportes, dando rigem a* enciesto do
articulam-se dois braços • sirnéhecos da
bagageiro. (Total de 2 pontos).
TERMO N.° 123.622
cadeira. em "U", cujas pontas dianteiras (8) se encurvam para baixo e se
TERMO N.° 118.327
1.)e 20 de outubro de 1960
conectam com os laterais ao suporte
TERMO No 117.915
dianteiro (5), e a outra ponta, após Requerente: Raul Almeira — Arie 31 de março de 1960
curvar-se (9) em ângulo obtuso. terDe 18 de marco de 1980
Requerente: Prank Woorow Shouler mina em extremidade 110) e estas se gentina.
Titulo: Processo para fabricar maRequerente: Glades Goustiols
— Estados Unidos da América.
constituem num dos pés para assenta. trizes
meterem: de estampar estriados
Inelaterra
na
conexão
dos
mento
da
cadeira:
Titulo: Novo moceilo de gôndola
para lentes. — P:ivilégio de invenPi. oce..z sos e equipamento
tubos
(8)
que
compõem
os
braços
e
r': MIM ara t rgr iflrn 'nas: de vidro desmontável para exibição de merca- do tubo (7) voltado para frente. ,te ção PrITilágio de .1nven- dorias. — Privilegio de Invenção.
Reivindicam-se, como caracterisucas
conectam
dolo
ramos
de
um
segmento
a-.0)
invenção descr:ta, os seguates pon— Novo modelo de gôndola tubular (11). em .11", que compõe* o da
s'a Uni processo para manufatu- desmontável,
tos:
exibição
de
merpara
a
outro
pé
de
assentamento
da
cadeira:
ra. lam:nis de Vidro para enztape- cedscias, para uso, em particular. em noa dois suportes
1.0 — Processo para fabricar matri(espaldar — 1 —
s'e-en, partindo de uma Ifindias de
e:d-o fnndamentar, caracterizado armazena supermercados e estabeleci- e extremidade —7) desta armação da zes metálicas de estampar estriados ,
r'-nue a terrena fundamental é teu- mentos semelhantes, caracterizado pelo cadeira se encaixa uma lona (12). do- para lentes, mediante a gravação indi'aia em . um plano paralelo ft suas fato de compreender estruturas de tada de cavidade (12a): a regalo mais vidual de linhas de estrias contiguas,
! ,n ertiries por aquecimento da là- preferenda, tubulares, planas. simétri- Inferior do espaldar (2) é envolvida por meio de .coetador rotalvo, caracnina fundamental de modo a faze- cas e em forma, substanclalrnente, de Por uma cinta suplementar (13), do- •erizado pelo fato da gravação ser
sofrer um ehoqtie térmico por
cujos lados dto ligados por ele- tada de cordões (14). que a mantêm realizada mediante pelo menos dois
1t4r'amento e, ao mesmo teu:MO lu- pára,
Temer, a forrn,Reão de' 11111a incisão mentos horizontais, uniformemente. es- retesada: o limite da abertura dos pés cottadores que correm sim após o ouCenteuua ele uma linha em volta do paçados e cujos 'trechos superiores re- (3 11). 4 conseguido por outra tro separados, Por c urta distância,
• pertmeten da lamina fundamental, tilíneos horizontais são reunidos por chita (14) _que se prende em duas cortador subsequente correndo pela esnora ds, limittir o. plano da fenda, e montantes centrais verticais. e-e Total alças (15) Incorporadu aos referido. tria contígua, previamente formada, —.depois real:lendo progressivamente a de pontos: 4.
Total de pontos: 6..
pés. — Total de 2 pontal.
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MARCAS. DEPOSITADAS.
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Inclua-liai. Da data da publicação começará a , •
correr o prazo de 60 dias para o eatertnsento do pedido. Durante esse Prazo poderão apresentar suas oposições ao De•,:artararY%ia
/racionai da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a SOnCeSSÃO do registro xt.tuerido

Termo n. 651.088. de 15-7-64
Serraria Uirapure Ltda.
Pernambuco

a serraria

Uirap uru Ltdei:*

Mune comercial
Termo n. 651.089, de 15-744
'instilados.," e Exaustores Silente Ltda.
São Paulo

Têm-mo n. 651.0% de 15-7 64
Termo n. 651 092. de 15-7-64
nas, agulhas para fonografos, aparelhos
Televisão Eatcelsior Rio c a
La Orden Rosacrur, t.nore (Sur,reine
de alta-fidelidade, amplificadores de som,
Guanabara
urc. Inc. )
Grand Lodge 01
bobinas, bobinas para radios e televisões, aparelhos para controle de soas
Estados Unidos d.'
chaves de tomadas, abavas automáticas,
chaves para antenas, e fios terracomu- Molueque Quatrocentao.
tadores, condensbdlores, aparelhos de
.
comunicação interna. 'escoa gravaros,
INDUSTRIA BRASILEIRA
chaves de ondas, chaves de alavancas,
. Classe 32
chaves elétricas, chassis Para radio&
diais. aparehos de intercomunicação Programa de rádio, CeaVi350 e revistas
aparelhos de !laqueada modulada, foTermo a. 651 093 de 15.7.64
nografos, fios para eletricidades e fio'
Televisão Excelsior Rio S. A.
terra, fusiveis, fitas magnéticas, geradoGuanabara
res, automáticos, gtradores estaticos e
eletronlcos de alta frequência que funcionam com válvulas. interruptores,
bua= permanentes para rádios, gravadores de fitas, gravadores de discos, apa
-relhos luminosos, lampadas, isoladoes dt
INDUSTRIA BRASILEIRA
radios, máquinas falante, pilha secas
elétricas, plugs, pick-ups, Para-rarios
Classe .32
potencioõmetros, escalas de video, resisLÁ ORDEN ROSACRUZ
tências elétricas, aparelhos, receptores Programa de rádio, "teievisSo e revistas
de sons, radios, relays, redutores, radioTêmio n. 651.094, de 15-7464
fonografos, reostatos, radios para auto
Televisão Excelsior Rio S. A.
moveis, radias receptores reatores para
• Classe 32
Guanabara
luz fluorescentea. radias conjugados ou
Almanaques. anüncios. boletins boletins
não com fonógrafos, soquetes; sincrcmiImpressos, crônicas, jornais. revistas,
zadores, selecionadores, aarelhos de tepeças cinematográficas, pms teatrais,
levisão, tomadas, ou não, aparelhos paprogramas radiofônicos e programas
ra telégraNas sem fio, transformadores
de televhsão
INDUSTRIA BRASILEIRA
para rádios e televisões, tomadas de
Termo n.° 65l.J9 d i ç764
corrente, aparelhos transistores, apare.
Classe 31
Indústria e Comércio de calçados
lhos de transmissão e recepção de sons Programa de rádio, televsão e revistas
Arco Flex 3 - Is.
válvulas para rádio e telepisões
Temo n. 651.095 de -15 . 7 64
Daulo
Teimo a. 651.091 de 15 7-64
Televisão Excelsio- Rio S. A.
Guanabs..4
"Repeg" — Revendedora de Peças
Guanabara Ltda.
Guanab,ra

Show da Alegria

"

Urrar Super
indúirtria Brasilm"

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, maparimetros, amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação, aparelhos ele
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios. aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear. aparelhos para instalações telefemicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos ; para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas eletricas. caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores. enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros elétricos. • 'orgias, fórnos, galvanômetros.
hidrennetros, indicadores automáticos de
uivei de água, instrumentos medidores
de energia, elétrica. instrumentos telefônicos. interruptores, irradiadores. lâmpadas, liquidificadores, manõmetros. microfones.. pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, ralais,
relógios, reostatos, telefones. termostatos tomadas. transformadores. válvulas
para rádio. válvcias para aparelhos de
televisão, ventiladores e voltimetros

-Dercv Beaucoup

REPEC
INDOST-RIA BRASILEIRA

JORNAL

DA CIDADE
Indústria prasiteira

Classe 21
Classe 32
Para cusunguir: Veículos e
integrantes: Aros para bibicletas, auto- Programa de rádio, weviitic e revistas
móveis, auto-caminhões, aviões, amorTermo n. 651.096 de 15-7-64
tecedores. alavancas de câmbio, braços,
Televisão Excersio- Rio S. À.
breques, braços para veículos, bicicleGuanabara
tas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes„ carros ambulantes. caminhões
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cebos de veículos
carrinhos para máquinas de escrevei
Termo n. 651 090 ee 15-7-64
INDUSTRIA BRASILE%
mar Ltt!st. corrediços, para veiculo& direção, desliVentiladores e EsnLi e t 3
Classe 32
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elen
vadores para passageiros e vara carga, Prograrba de rádio, tstevisaa e revistas
manivelas, navios, ônibus, para-choques
Termo n. 651.09 1 te 15-7-64
motocicletas, motocargas, moto furgões
Televisão ExcelsioT Rio S. A.
engates para carros, eixos de direção,
Guanabara
freios, fronteiras para veículos, guiclãc
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
rodas para bicicletas, raios para' bicicle
taS, reboques, radiadores para velei:los
kndentria Brasileira
rodas para veículos, selins, tricicies, tiIndústria Brasileira
rantes para veículos vagões. velocipe.
Classe 8
de& varetas de controle do afogador e
Para distinguir: Artigos e aparelhos ele- acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
Classe 32
!ricos e eletron coa: alto-falantes, antecarros. toletes para carros
Programa de rádio, tekvisão e revistas

SILMAR

Hospital Tã n-Tan

My. Fair Show

Maraton
Indústria Brasileira
Classe' 36
Calçados
Termo n.o 651. 100 de 15-7-64
Indústria e Comérc ,o de Calçadua
Arco-Flex S. A

nciante
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçado:,
Termo zi.° 651.101, de 15-7-64
Indústria e Comércio de Ca:çadoe
Arco-Flex S. A.
Szo Paulo

rtdactor
indéstria Brasileiray
Classe 36
Calçados

' 4284 eieltbk.34111LM
Têm° n.1P 651.102, de 15-748
Coinércio e Indústria de Bebidas Orgia
Ltda,
Silo Paulo.

•ORGIS•
Industria Brasileira'

Termo n.• 651.106, de 15-74964 I
"Avanhandava" — Companhia de
Seguros
São Paulo

AVANEMIDAVA "
CÓMPANHIA DE SZGUROS

Classe .50
Classe *2
Apólices ed seguros, imptessos em
eara distinguir: Aguardentes, aperitivos, anis, bitter, brandy, conhaque, cergeral
vejas fernet, genebra, gin, kumel, Uca.
Térma n.°- 651.108, de 15-7.1964
te& nectar. punch, ptmpermint, rhum.
mucos de frutas em álcool, vinhos, ver- "Araguaia" — Companha de Seguros
São Paulo
tauth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
5.
Têrmo n.o 65i.103, de 15-7-1964
1041:10.1 °
"Anhanguera" — Companhia de
Seguros
indlistria Brasileira
São Paulo
Ciasse 5C
Apólices ed seguros, impressos em
geral
AIIRARUERA •

kInattetria Braellaira
Classe 10
•
Apólices de seguros, Impressos em
geral •
raio n.° 651.103, de 15-7-1964
.nlianguera" — Companhia de

Seguro.,
õ g o Paulo

• AíâANGUERA " •'
AOMPANHIA DE -SEGUROS
•
Classe 50
.
Apólices de seguros, !opressos em
geral
Térmo ti.9 651.105, de 15-7-1964
Livraria Bani:ira Iracema Ltda.
São Paulo

'IRACEMA)
Classe 32
Livros
Tareio 1%.* 651.107, de 15-74984
1. °Avanhandava" — Companhia de
Seguras
Sito Paulo
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Térmo n.° 651.112, de 15.74964
Bazar 26 Ltda.
Guanabara

4/1 azar

26

Indústria Brasileira

Classe 49"
logos, minguado& artigos desportivos e
passatempos. • saber: álbuns para rir
cortar e armar aviões, automóveis,
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas boiar para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilhares. brinquedos decantas& brinquedos
em forma de instrumentos musicais
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem asso.
via, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
Térnits n.0 651.109. de 15-7-1964
para esporte. cartões para ledo, casi"Araguaia" — Companhia de Seguros nhas de brinquedo, casinhas de armar
São. Paulo
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes com fõlhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
-ARAGUAIA "
engenhos de guerra de brinquedo, ferde engomar. ferramentas para
COMPANHIA DE SEGUROS rinhos
crianças, figuras de aves e- animais,
figuras para jógo de xadrez, fogões a
Classe 'Só
de brinquedos, 109 0s de
Apólices ed seguros, impressos em fogãozinros
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
geral
ganchos para pesca, guizos Para crian
-ças,hlter.nzóisca•rtif s
Térmo n.° 651.110. de 15-7-1964
para pesca, jogos de damas. jogos de
Laboratório Dueto S.A. Indústria
dominó. jogos de raquete, linhas para
Farmacêutica
pesca. luvas para boa, para esgrima.
Sâo Pau o
para. pular. clavinas para tiro an alvo,
copos de dados, caixinhas de música,
PRORROGACM
4ados, tardos, discos. dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para Jogar. Muna,,
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brio.
anedo.' miniaturas de Mansilha doméstab. Pua° S. A. Ind. Farmacêutica
ticos, patins, patinetes piões. petecas.
efero PAU L O
planuetas para ginástica, peças de
fogos de damas, dominó e xadrez" Pelo
Classe 5 •
-tas.pinoeur mtsiUm preparado farmacêutico
cais de brinquedo, pistolas de atirar
fluis, papagaios de papel, panelinhas,
Térreo n.9 651.111, de 15-7-1964
quebra-cabeças em forma de armar,
X Prorrogação)
raquetes. redes de Pesca. redes Para
Fundição S,-slon Ltda.
fogos. rodas de roletas, revólver de
Sáo Paulo
brinquedo, soldadinhos' de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tamburéu&
SCILOW
tamboretes, tênis de mesa, trans e viasférreas para brinquedos, varas para
16i1). BRASILEIRA
'nano svo 651.113; de 1544964
Bazar 26 Ltda.
Jane 5
Guanabara
Aço em bruto. aço PreParada, aço
doce, aço para tipos, aço fundido. aço
parcialmente trabalhado. aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
pardalmente trabalhado, bronca de
manganês, bronze em P 6. brotar ral Ousem 8, 11, 14, 15, 17, 25, 38 e 49
barra, me fio, chumbo em bruto ou
Bazar
pardabnente preparado. dolente "etílico cobalto. bruto ou parcialmente .Tionio ma 851,114, de 15-74964
trabalhado, couraças. estanho buuto ou Plastecol — Indústria e Comércio de
parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
Plásticos Ltd*.
em barra, ferro manganês. ferro velho.
Guanabara
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleftvel,
laminas de metal. late em Riba. latão
em -f8lha, lado em chapas, latão em
vergalham ligas metálicas. Bmalhaa
magnésio. manganês. metais Mo trabalhados ou pardaknente trabalhados, me.
tate em massa. metais estampados.
•
metais nara solda. danei, Zin03
Nome Comercial

ACOMENIti

Bazar

245 ladi3.

•PLÁSTECOL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
• DE PLÁSTICOS LTIM.

gervIgn oe _dê

Tèrmos na. 651.115 e 651.116, de
15-74964
Plastecol — Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda.
Guanabara

PLASTECOL
• INDrISTR/A BRASILEIRA
•
Classe 8
Letreiros luminosos de pilstic0

Classe 28
-Letreiros luminosos de plástica

'Maio n.° 651.117, de 15-7-1964
Eurim Engenharia e An,ultetura Ltda.

Guanabara

EtHiFfi

Clame 16
Para distinguir: Materiais para coleara
gim e decorações: Argamassar, argila
areia, azulejos batentes, balaustres. Ido
cos de cimento, blocos para pavimentaçao. calhas. cimento. cal, era.. chapar
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas
chapas para coberturas caixas d'água
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edifica.
ções pra:toldadas, estuque, emula° de
base asfáltico, estacaa, esquadrias, estruturas metálicas para coe lamelas de metal. ladrilhos, 3=', luvas
de junçao. !ages, lageotas, material isolantes contra Lio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltios, produto. para
tornar impermeabillzantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos beto:ninam& impenneabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pavimentaçao, peças ornamentais de cimento ou gemo para cactos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquete&
portas, portões. pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta-

cos tubos de ventilação, tanques de debuto, vigas, vigamentos. vitrea
Urino n. 651.119, de 15-7-1964
Névlo Macedo Propaganda Ltda.
Guanabara

t"ELES E ELAS"1
•
Classe 32
Peças teatrais, programas de rádio e de
telewsso
Tirara n.• 651.119, de 1544964
Névio Macêdo Propaganda Ltda.

Guanabara

Classe 32
Peças cinenzatográficast peças ruem:,
programas de rádio e de televisão
Tênia° n.tb 651.120, de 15-7-1964
Instituto Quimioterápico S.A.
São Pa .lu

OMAIOTERÁPICO
Classe 3
Artigos da classe
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651.121, de 15.7.1964
Ténno
Pdbrica de Vassouras Guanabara
Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara

Tèrmo riPt 651.125, de 15-74964
Mavi Indagaria de Lajota* Ltda.
•
Guanabara

IAAV1 Indústrii,

• GUANABARA
jNDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 29
Yal3Puraa
Tèrmo tu° 651.122, de 15.74964
"Fannecir" Distribuídora de Produto'
Farmacêuticos Ltda. •
Glianabara

(tle
Classe /6
Lajotas e materiais de construçao
rermo a.9 651.127. de 15-744
Walter Rodrigues Fe:mandes
Guanabara

para barbear, 'aba° liquido iperfumado
ott ano, sabonetes, &tintados em pet.
ou liquido; sais perfumados para
= pentes, vaporizadores de perfa.
me; emóvas para dentes, cabelo; unhas,
e ditos: dum de louro, saquinho perta.
=do, preparados em pó, pasta, liquido e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e verniam, removedores dt.
cuticula: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para descola*
urdias, afflos e pintas ou sinais -artifi.
ciais, óleos para a pele
Termo a.° 651.131, de 15-7-64
Produtos de Beleza Real CLic Ltda,
Guanabara

AGENDA FISCAL DE
Immo TRABALHISTA
E. TRIBUTÁRIA

Classe 3
Produtos farmacêuticos
Timo a.° 651.123, de 15.74964
Materiais de Escritório Ltda.
Dimar Distribuidora de Imprebsos e
Guanabara

OMAR\
Clame 50 .
Impressos em gaed e materiais de
escritório
Tèrmo a.° 651.124, de 15.7-1964
Abdo Sabat 60 Cia. Ltda..
Guanabara

Novembro de 1964 4265..,

do e tljoloe para o tratamento das adiai
dissolventes e veriam removedores dá
cuticulat glicerina perfumada para 04
cabelos e preparados para descolo*
dlios e pintas ou sinais adi&
dai; óleos para a pele
nano n.r 651.133, de 154 64
Produtos' de Beleza Real Oik Ltda.
Guanabara

:indústria
— Brasikira •
1

•

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, embaias, ex.
tratos água de colónia, água de touca.
dor, água de beleza, água de quina,
água de rosas, agua de alfazema, Nina
Classe 32
para barba, loções e tónicos para os
Uma revista impressa
Indústria Brasileira
cabelos e para a pele, brilhantina, ban•
Classe 481
dolina, batons. cosméticos, fixadora'
Têrmo a.° 651.128. de 15-7.64
Para distinguir: Perfumes, essências, ex„. de penteado; petróleos, óleos para os
Walter Rodrigues Fernanda'
tratos, água de colónia, água de touca- cabelo; creme evanescente, cremes gor.
Guanabara
dor. água de beleza, água de quina. durosos e pomadas para limpeza da pe.
água de rosas, água de alfazema, água le e "maquilage', depilados, desodo•
para barba, loções e tónicos para os cantes, vinagre aromático, pó de arrog
cabelos e para a pele, brilhantina. ban-etalcopfumdi,sar
dolina, "batons" cosméticos, fixadores, pestana e sobrancelhas, preparado, para
de penteados, pet
róleos. óleos para os embelezar cubos e olhos. carmim Para
cabelos, creme evanescente, cremes gor- o rosto e para os labias, sabão
e crente
durosos. e pomadas pare limpeza da Para barbear, sabão liquido perfumado
pele e maquillage" depilatórios. deso- ou não, sabonete; dentifridos em põe
dorantes. vinagre aromático, pó de arroz pasta ou uquicio; saia perfumados parti
e talco perfumado ou alio, lápis para banhos, pentes, vaporizadores de perfe.
pestana e sobrancelhas, preparados para meu escovas para denta, cabelos, unhai
embelezar dlios e olhos, carmim para e cílios, rum de louro, saquinho perfis*
o rosto e para os lábios, taba° e creme medo,
preparados em pó. Pasta. Nd*
para barbear, sabão liquido perfumado do e tijolos
Classe 32
o tratamento dar unhas,
ou não, sabonetes, dentifrícios era pó. dissolventesara
Uma revista impr-ssa
e
vernizes.
removedores do
pasta ou liquido: sais perfumado. para articular; glicerina perfumada
para 011
~os, pentes. vaporizadores de perfu- cabelos • preparados para dsecolo•
Térmo n.9 651.129. de 15-7-64
Produtos de Beleza Real Chic Ltda, me: escovas para dentes, cabelos, unhas, zar unhas, ditos e pintas ou sinais artla
e cílios: dum de louro, saquinho perfuGuanabara
ficado, óleos para a Pele
mado, preparados em pó, pasta. liqd
do e tijolos para o tratamento das unhas
Tênno n.° 651.134, de 15.764
dissolventes e vernizes, removedores da Recuperadora Lida de Metais Lidava
bse Hena, Rio Chio
cuticulas glicerina aerfumada para os
Guanabaza
cabelos • preparados para descolorir
e pintas ou sinais artifiO Sucesso Será Você unhas, dlios
ciais, óleos para a pele
Termo n.9 651.132. de 15-7-64
Classe 48
Produtos de Beleza Real Chic Ltda.
Produtos de perfumaria
Guanah ,rz
Classe 3 '
Ténno n.• 651.130, de 15-7-64
Metais
em geral
Produtos de Beleza Real Chia Ltda.
naco a.* 651.135. de 15-7-64
Guanabara
Ifro'dm/00800
Ekco
ucts Company
Estados Unidos da América

E

Classe 48
distinguir: Perfumes, usar:cias, ex.
tratos égua de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, agua
para barba. loções e bfinicat para os
cabelos e para a pele, brilhantina, batidana, batons. cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pele e "maquilage". depilarias, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
• talco pefnmado ou ala lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar &los., e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
OU AO, sabonete,, dentifrícios em pó,
pasta ou liquido; ama perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escovas para dentes, ca iados, unhas
e cílios, ruiu de louro, saquinho perfumado, preparadas em pó, pasta, liquido e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedom da
cuticularr glicerina perfumada para os
cabelos e p reparados para dsecola
rir unhas, cilios e pintas ou sinais adi .
alce ~19 IrlgPil
Pua

Indústria Brasileira,

EXCII

Classe 48
Para distiriguir: Perfumes, essêndaa,
tratos, água de colónia, água de toucador. água de beleza, água de quina,
água de rosas. água de alfazema. água
para barba, loções e tónicas Para Os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, "batons* , cosméticos, fixador"
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele e "maquillage" defillatórios, desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cibos e olhos, carenka para
o rosto e para os lábios, gaba° e creme

Classe Ia
Para distinguir: Perfurar& essêndaz, ex.
tratos, água de colônia, água de toucador. água de beleza, á gua de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
Classe 11
para barba, loções e tônicos para os Aliotoadorea de sapatos, afiadores, alcabelos e para a pele, brilhantina,, ban- drava; alavancas, alicates, almotolia;
dolina, 'batons", cosméticos, fixadores ancinhos, anais para chave*, apitos bude penteados, petróleo; óleos para os cais, arganel', argolas, armações de to/a
cabelos, creme evanescente, cremes gor- do, aros, arruelas, atiçadores, azeitai:as,
durosos e pomadas para limpeza da alças, arame para varals.abridores de
pele e "maquillage". depilatórios, deso- lata; açucareiros, alfanges, madeira&
dorantes. vinagre aromático, pó de anua bodas, bandeja; bigornas, brocas,
e talco perfumado ou aio, lápis para zelai, buris, balaras, baldes, bules, bal.
bal.
pestana e sobrancelhas, preparados para dez de metal, chaveiros, canivetes, cair
embelezar alhos e olhoa, cannim para bides, cabo, de caçarola, cadeados, calo rosto e Para os lábios, sabia e creme deirões, cantoneiras, capsulas, castiçais,
para barbear, ;aba° líquido perfumado
para caixotes, coadores, colheres,
ou não, sabonetes, dentifricios em pó. cintas
caixinhas
de lotas, cunha; cuspideiras,
pasta ou liquido, sais perfumados para
chave ingleza, chaleira; cabanhos, pentes, vaporizadores de perfu- crarneiras,
çarola; conchas, canecas, conexões pame; escovas para dentes, cabelos, unhas, ra
en canamentos, chave de fenda, carae calos; dum de louro, saquinho perfu-arames,
calibradores, dobradiças, dizmado. preparados ma pó, pasta, limd. eekadores,
esprraarraasea, ezcarnadores.

v,11

escumadeiras, esguichos, formões, tragadeitas, ferraduras para animais„ facas,
facões, foices, furadores, fechaduras,
ferrolhos, fivelas, formas para bolos.
formas para calçados, funis, grampos,
garfos, ganchos, hidrantes, jarras, laminas, limas, latas de lixo, molas para
portas, machadinhas, machados, maçanetas, martelos, navalhas de barbear,
porcas, pegadores, prendedores, perfuradores, pinças, plainas, pás, panelas,
parafusos, pinos, porta traves, pratos,
pires, pregos, picaretas, pinos de fixação, rasteias, rosetas, sacarrolhes, serrotes, talhadeiras, tesouras, talheres, telas de arame, torquezas, trincos, tornei.
ras, verrumas, vasadores, válvulas para instalações domiciliares, xicaras
Termo n.9 651.1M, de .5-764
Galocha Modera. , S. A..
Guanaba-r

GALOCHA MODERNA S. A
Nome comercial
.Termo na 651.137. de 15.764
(Prorrogação)
E tablissement Marca:int
Liec.htenstán

Novembro de 1954
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sas, batentes, balaustres, calhas, cimenClasse 36
Para distinguir: Artigos de vestuários ta, cal, me, caixas de descarga, chae roupas feitas em geral: Agasalhos, pas isolantes, caibros, caixilhos, col uacatais, alparcatas, anáguas, blusas, nas, chapas para cobertura, caixas
botas, botinas, blusões, boinas, baba- d'água, edificação pré - moldadas, esta.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- cas, esquadrias, fôrros, frisos, gês.'a
puças, casação, coletes, capas, chatas, grades, janelas,' lamelas de metal, ladrieachecols, calçados, chapéus, cintos, lhos, lambris, luvas de junção, lajes,
cintas, combinações, carpinhos, calças, lajeotas, material isolante . contra frio
de senhoras e de crianças, calções, cal- e calor, manilhas, madeiras para co:.sças, camisas, camisolas, camisetas, truções, mosaicos, produtos de base
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, asfáltica, produtos para tornar imper.
salas; casacos, chinelos, dominós, achar- meabilizantes as argamassas de cimento
pes, fantasias, fardas para militares, co- e cal hidráulico, pedregulhos, placo de
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- pavimentação, peças ornamentais de
ros. jogos de lingerie, jaquetas, laques, cimento ou gesso para tetos e paredes,
luvas, ligas, lenços. manhas, meias, parquetes, portas, portões, persianas,
maiôs. mantas, mandrião, mant!has. pa- pisos, papel para forrar casas, soletras
',dós, palas, penhoar, pulover. pelerinas, para porta, tijolos, tubos de concren
peugas, ralches, polainas, pijamas, pua telhas, tacos, tubos de ventilação, tannhos, perneiras, quanonos, regalos, ques de cimento, vigamento, veneziaaas
e varei
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
Térrao n.° 651 162 ds 15-7-64
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacics, Imobiliária e .Cor an rcial Quitanauba
tuia, toucas, ' turbantes, ternos, uniLtda.
formes e vestidos
São Paulo
Termos as. 651.145 e 651.148. de
15-7-64
4.‘P'Y
E. I. du Pont de Nemours and
Corn pa 54
Estr

T1','

Arr t:ica

Classe -1?
Vinhos tintos
Têrmo n. 9 651.13 51. de 15-764
(Prorrogação)
Etablissement Marquint
Liechten asn

.

Classe 42
Extratos, licores e vinhos
Têrmos na. 651.139 a 651,144, de

NOMELLE

15-7-64

MIM-707
Classe "34

=.7eIr

°I)

\('

Texteis e teci-loa m geral
Classe 28
as,\)% (#)
Filar:acatas e fibras texteis, para uso
na indústria; fios e lin''as fparcialmen.
te preparados, e para uso na indústria) .s,+
Classe 36
Artigos de vastuavao
Nome comercial
Classe 34
na.= na 651.153. de 15.7-64
Cortinas, estores e sanefas para portas
e janelas, tapeçaria e panas para pare- Ipanema S. A. — Administração e
Representações
de, materiais texteis de tapeçario ou
São Paulo
estofamento para cobertura de móveis,
capachos, passadeiraa e tapetes
'IPANEMA
Têrmo n.° 651.149 de 15.7-64
Pereira Almeida Ei Ca. 1.
Classe 50
Guanabar
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, anvelames, çaturas, nótas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas, tabuletas e veiculas, bilhetes impressos
Termo 12. 9 651. 15,4, le 15-7-64
Ipanema S. A. — Administração e
Represéntaaões
São Paulo

Allied Chemical Cav )(iratim,
Estados Unidos ria . Anérica

Capachos, passadeiras tapetrs e outras
coberturas texteis para assoedbos e todos
os outros artigos incluidus na classe 34
Classe 31
Cordoalha, inclusive corda para pneu.táticos, e cabos: coradas texties: e
todos os outros artigos incluidoa kaa
classe 31
Classe 23
.
-a; laxas ula soppaja isjnillunsjp and
cidos para confecções_ em geral, para
tapeçarias e pata artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cataltamo, cera,
caro, casemiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, lersey, linho, nylon.
paco-paco, percallne, raml, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos linpermeabiltzantes e tecidos de pano couro
e vestidos
Classe 28
Filamentos e fibras 5:ta:éticas, e todos
as outros artigos incluídos .ia classe 28
Classe 22
PI OM • linhas e todos os outros artigos
incluídos na classe

IPANEMA S/A .ADMINISTRAÇIO
E REPRESENTAÇOES
Classe 41

Azeite de olive:ra

Têrmo n.° 651.150, de 151-64
Imobiliária e Comercial Quitanduba
Ltda.
Paulo

'QUITANDUBA
Classe 33
Empreendimentos imobiliários construção, incorporação, compra, venda, correagem e administração de krióvels.
Loteamentos
Termo na° 651.151, 4e 15-7-64
Imobiliária e Comercial Quitanduba
Ltda.
São Paulo

WITANDUBA
indástria brasileira

Termo n. o 651.157, de 15-7-1964
Confecções de Sotins Leó Ltda.
Ceará

E
Indústria drasileira
Classe 3b
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupa feitas em geral: Agasalhos.
aventais. aloarcatas, anáguas, blusas,
douros, bonés. capacetes, cartolas, carapuças. casação. coletes, capas. chatas,
cschecols. calçados. chapéus. cintos,
cintas, combinaçóes, carpir:hos. calças,
le senhoras e de crianças, calções calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor:os. jogos de litigaria. Jaquetas, laguêa,
luvas, ligas, lenços, mantas. melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas. pa-

05:14

TORINO'

tina, catálogos, peças radiofónicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão

Nome comercial

Tênno n.° 651.155. d'e 15 -7- 64—
Geraldo Regadas da 'Feria
Guanabara
.

outdinac
3UCIDADE NACIONAL'

Classes: 32, 33 e 50
Titulo de estai:ideai:lento
Termo n.° 651.156 de 15-7-64
Geraldo Regadas de ?aia
Guarinha.a

publinao

letós. palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas. paasnas, pnnhos, perneiras, qui/nonos, regalow,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou sisas,
tuier, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n. 9 651.158, de 15-7-1964
T. Moreira •5 Cia. Ltda.
Ceará

Classes: 6, 8, 9, 11, 14. 34

Sinal de propaganda

e 50

Termo n.° 651.159, de 15-7-1964
Televox Comercial S.A.
Ceará

TELEFOX
8, 9, 11, 14, 33 e 40
Titulo de Estabelecimento

Classes: 6,

Termo n.o 651.160, de 15-7-1964
Fundição Mamede Ltda.
Ceará

Indústria Brasileira

Classe 6
Motores elétricos, bombas centrifugas.
r'ara distinguir: materiais de constru- Pari distinguir: Revistas, !ornais, anuá. rotativas, de deslocamento e a pistão,
aão: argila, areia, azulejos, argamas rios, al.nanaques, livros, álbuns, bole- para todos os fins. Bombas em ger- .
Classe 16

Classe 32

Sexta-feira 20
Térmo n.° 561.162, de 15-7-1964
Fundição Mamada Ltda.
Ceará

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
•••"'Tarincs n. 651.172, de 16-7-64
Confecções Dusantex Ltda
São Paulo

garras Pira arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura. máquinas inseticidas. máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
zgyagiletrol
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, caotocharruas, máquinas regadeiras, máquina .; de
Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 21, 33, 47 e 50
Nome comercial
roçar, de semear, para sulfatar, de
Titulo
torquir, de triturar, de esfarelar, terra,
narra) na 651.173, de 16-7-64
para irrigaçao. para matar formigas e
11.14r e Galé Sobra i Ltda.
Térmo na 651.163 de 15-7-196_4
outros
insetos, para burrifar e pulveri3
.
São
Paulo
Fundição Mamada I td
.
zar desinfetantes, para adubar, para
Ceará
agitar e espalhar palha, para , comer
algodão. para colher cereais, máquinas
• $.24.°4ne3.te1ra
amassadoras para fins agrizolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas 'combinadas para mClasse .
Café liquido, croquetes, empadas, pizzas ala& e cultivar, de desbanar, para ensaiar, máquinas e moinhos para forra• e tortas
Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 21, 3.1, 47 e 50
geba. máquinas toscadoras, ordenadoExpressão de pe.apuganaa
"armas ais. 651.174 a 651.179 de
s' mecânicos, raladores mecanicos. ro16-7-61
los compressores para a agricultura,
Têrmo n.o 651.165, de 15-7-1964
T. Tonolli S. A. —_ Indústria e
sachaaeiras, semeadeiras, ecadeiras,
• Ariel S .A. — Comércio e a
Comércio de Metais
secadores de terra. tosadores de graRepresentações
São Paulo
ma. tratores agricolas. válv.das para
Ceará
máquinas agrícolas
Classe
TONOLLI
Para distinguir: Acendedores elétricos.
ARTE!. S. A
Brasileira,
alarmas elétricos, alto-falantes, amperímetros. amplificadores para rádios,
Comércio e Representações
Classe 4
apai alhos de iluminação, aparelhos de
Minérios em geral
televisão, aparelhos de ventilação para
Classe 6
• Nome Contraia:
Para distinguir: Máquinas e suas par adiados, aparelhos elétricos para baaparelhos eletro-dinamicos, apaTermo n. o 651.166, ae 15-7-1964
tes integrantes para fins industriai& mo- nho.
ralhos para barbear, aparelhos para ias
Sete' — Serviços de Engenharia,
tores e suas partes: bombas hidráuli- •Otações telefônicas, aparelhos para onTopografia e Eletrificação Ltda.
cas, bombas. -centrifugas, rotativas e a dular cru' secar cabelos, aparelhos pari
- Minas Gerais
pistão, bombas elétricas para pneumáticos, dínamos. bujões, pinhões, cruze- pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos. azaiSETEL • Serviços de Enipiharia, tas, blocos de motor engraxadores cen- radores
de pó, benlamins, bobinas elétrifugo& silenciosos, guindastes, pres. tricas, caixas de derivação. campainhas,
Topografia e Eletrificação Ltda.
sas, macacos, pistões, mancais, válvulas, elétricas, comutadores, condensadores
motores elétricos, alternadores, cambio, elétricos, colectores, enceradeiras, es
Nome Comerciai,
cabeçotes. geradores para corrente con- tufas de aquecimento, estufas para coatínua' e 'alternada, eixos, bielas, cubos, servar alimentos, estufas para secar roaTermo a.° 651.167, de 15-7-1964
velas para motores, magnatas para mo- pas. ferros elétricos de engomar e de
Ceará Motor S.A.
•
tores, bronzinas. aneis de segmento, soldar, filtros de água, fogareiro. ele.
mancais de roleta, compressores, retifi- tricos, %geles. Rimos. galvanómetros,
cas, máquinas ~assadeiras, misturado- ladrõmetros, indicadores automáticos
ras e distribuidoras de concreto, má- nível de água, instrumentos medidores
quinas compressoras, máquinas adapta- de energia elétrica. instrumentos talai&
I unir (...uu.k.rc
._
•
das em construção e conservação de es- tacos, interruptores, irradiadores, tamTermo n a 651.169, de 15-7-1964
tradas, mineração, corte de madeiras.- padas. liquidificadores, manómetro& mi
Walter Nunes Bezerra
pedras e mármore, movimento de terra, crofones, pick-ups: pilhas elétricas. reParaíba
máquinas descascadoras, ensacadoras teptores de rádio, refrigeradores, retais
brunidoras, catadoras, classilicadoras, relógios, reostatos, telefones. termostaventiladoras e vcatioras, trituradoras. tos- tomadas, tratisformadores. ' válvulas
pulverizadoras, moinho para cereais, para rádio, válvclas para aparelhos de
fresas, esmeris, polltrizes, tesouras me- televisão, ventnadeires e voltimmaos
canicas, tuplas máquinas de abrir chaClasse 11
vetas marteletes, plainas de mesa, torIndústria Brasileira
nos revólver, tornos mecânicos, placas Para distinguir: Ferragens e terramen
e ferramentas para tornos, máquinas de tas de ta& a espécie. cutelaria em geClasse 42
furar e centrar, máquinas para cortar ral e qutros artigos de metal não inclua
Uisque
e serrar, máquinas afiadoras para fer• dos em outras classes: alicates. alfara
Termo ra° 651 .170, de 15-7-1964
ramentas de corte, fole de farias, dra- ges, •allavancas, arruelas. argolas,
Walter Nunes Bezerra
gas, desnatadeiras, expremedeiras e sal- dravas, armações de metal abridores
Paraíba
gadeiras para manteiga, !afinadores a de lata., arames usos ou far padns, arm:
frio e quente para aço e outros me- rabos de chá e café. madeira* açucaMACBETH
tais, tesouras rotativas, maquinas opa- reiros, brocas, bigoenas, baixelas. boa.
' ratrizes de precisão, aparelhos para ar- delas, bacias, baldes, bombonieres,
O (Jisque dos Brasileiros queação de volumes, maquinas para in- les, colheres para pedreiros cadeados
dústria de tecidos e malharia em geral correntes, cabides, craves eremones
•
Classes: •42 43 e 50
máquinas para tapeçaria em gerai, urdi- chaves de ara‘usos, conexões para eis
Bebida» aleoalisas au fermentadas, re- deiras,
encanatarias, espuladeiras. lar- eanamentos. caixas de metal para porfre .3cos e refrigerantes em geral, águas
cadeiras, meadeiras, caldeiras e turbinas de :aro, farra& machadinhas, molas para
naturais e artificiais Impressos (m geClasse 7
portas. martelos, marretas, matrizes,
ral) papel pa-a correspondência, cheMáquinas
e
utensílios
para serem usa- marmitas, navalhas navalhas para barques, duplicata, notas proraavarias e
impressos dg contabilidade em geral. dos exclusivamente na agricultura e bear. mias, picões pregos, picareta*,
Veiculas e outros meios de publicalade horticultura a saber: arados, abridores porcas, parafusos. pratos, porta gêlo.
de sulcos. adubadeiras. ancinhos me- ~eiras, parta plo, porta iam, porta
--Tê—rm—o-651.171 de 15-7-1964
cânicos e empilhadores combinados. frios. paliteiro.% panelas, ralearas. rolF.x ata. S.A. - Crecl'to, Finuctarnento arrancadores mecânicos para agacul danas. ralos para pias abata e rega.
e Investiment;*
lura, batedeiras para cereais, bombas dores. raladora& serras, serrotes, sacar.
GuAnabarr
paar adabar, celfadearas, caraidelraa•
ceifados para arroz, charruas para agri- rõlhas, tesouras, talhadeiras, turquesas
cultura cultivadores, debulhadores. tenazes. travaderas, telas de arame, torEXATA, S. A. - Crédito
iestocadores, desentegradores, esmaga- neiras. trincos, tebos para encanamenFin ancialueab e Investimenine dores
para a agricultura, escarrificaara tos trilhos para portas de correr, tares. enchovadoiras, facas para' 11174.4111- pa, travessas, vasos,. vasilhamsg e
Nau' Cola a a'
vernaaas
na agrícolas, ferradeiras, gadanhos.

Fundição Marnede •

BOMBAS MMCE
Todo Mundo Pede

Ceará Motor S. A.

Novembro de 1964 4264
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constrts,
ções e decorações: Argamassas, argua,
areia, azulejos, gatentes, balaustres. blo•
cot de cimento, Noras para pavimenizi
çao, calhas, ~mito, cal, cré, thaeas
isole/ates, caibros, caixilhos;' culunan
chapas pare coberturas, caixas dágtia,
coleai para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para editos, edillaaa
çOas premoldadas, estuque, emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material tko•
lante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as caltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasa
ma de cimento e cal, hidráulica, pedra*
Relho, produtos betuminosos, impermeabilizantes liquido. ou sob outras turma*
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eçaa mnamentais de clmento ou gesso ara tetos e paredes*
Papel para forrar casas, massas anil*
rcidos para uso nas construções. parquetas, porta*, portões, pisos, oleiras,
para portaa'afoitas tubos de concreto,
telhas, taws, tubos de ventilação, tais.
que* de cimento. vigas, vigamentos e
varas
Têrmo a.° 651.180, de 16-7-64

A. Tonolli S. A. — Indústria e
Comércio de Metais
San Parta)

Classes: 4, O, 7, 8. 11 e 16
Substâncias se origem mineral, em
bruto ou parcialmente preparadas, má.*
quinas e suas partes integrantes: má"
quinas de agricultura e horticultura
suas partes integrantes, 'net:sive tratod
rei, instrumentos de precisão. spareDos
jr uso ccotatt, aparelhas d:dátfcos, aIdes de tarda a espécie, acessórios glei
aparelhos elétricos em geral; ferramenr
tas de tôda a espécie, gerragens e cuim
laria ai gral, pqunos artigos d qua/d
qur lutar, mamais pr construção g
adorno de prédios e estradas
4

Têm, na 651.181, de 16-7-64
Copacabana Mármores e Granitos Ltda.
São Anuir)
COPACABANA ..,

-ind. Brasileira
Classe 4
Mármores e granitos

Têrmo n.• 651.182, de 16-7-64
Comércio e Representações Colheita
Ltda.
São Paulo

(Ind.°
Classe 2 ''' alma
Adubos
Térnios as. 651.182 e 651.184, de"

16-7-64

Auto Pósto Beira-Baixa Ltda.
São Paulo

inã~iftra'
•
Clase 47
Combustiveia • lubrificantes. gasta:14re
e produtos destinados it iluminaçõo'
ao aquecimento: Álcool motor, carvgo
a gás, Iddrozarboretos, gás metano, Wa

„:•••n.4

NP.

•

4258 Sexta-feira 2,0

n••

VIÁRIO OFICIAL (Seção 'II)

tano e propano. gás engarrafado, gás tático, cobalto, bruto ou parcialmente
bqueleitos, gasolina, graxas, hebrifican. trabalhado, couraças, estanho buuto ou
tes. óleos destinados à iluminação e ao parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
aquecimento, petróleos e querosene em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabaClasse 21
Pa ra distinguir: Veículos e suas partes lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Integrantes: Aros para bibicletas, auto- lâminas de metal, lata em Rilha, latão
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- em fedha, latão em chapas, latão etn
tecedores, alavancas de cambia. braços. vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
breques, braços para veiculas, bicicle- magnésio, manganês, metais não trabatas, carrinhos de mão e carretas, cama lhados ou parcialmente trabalhados. meabc..netesa carros ambulantes, caminhões tais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, zinco
Carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carTêrmo n.° 651.190 e 651 191, de
roças, cai-acedas, chassis, chapas cir16-7-64
culares para veículos, cebos de veículos "Nvene" Participações Imobiliárias Lola,
'Carrinhos para máquinas de escrever
São Paulo
corrediços, para veículos, direção deslioadeiras, estribos, escadas rolantes, eleStadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
aaassa I o
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas; lanchas, motociclos, molas. Para distinguir: Material para constru.
motocicletas. motocargas, moto furgões, ção e adõrno de predias: tijolos reframanivelas, navios, ônibus, para-choquea. tários ou não, telhas, azulejos. Peças
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões, retratarias para construções, mosaicos,
rodas para bicicletas, raios para bicicle- ladrilhos, edificações premoidadas, tutas, reboques, radiadores para veículos bos de concreto, tubos de ventilação.
rodas para veículos, selins, triciclo, ti- chapas para coberturas, fages estuque,
rantes para veiculos vagões, velocípe- chapas isolantes, peças ornamentais de
des, varetas de controle do afogador e cimento ou gesso, para tetos e paredes,
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de placas para pavimentação, balaustres
carros, toletes para carros
para jardim, banquetas para 'anelas, colunas para predios, curvas e sifões de
Termo n.° 651 .185,' de 16-7-64
"cimenta para construções. -scadas de
Talismã Comércio de MaJleira Ltda cimento, corrimão, vasos s baacos
São Pstaa
cimento e cerâmica para amara:Ma,
telas cerainieas. portas, portões janelas cotovelos, obras de cerâmica para
decorações, pisos, manilhas, luvas de
Classe 4
junção, material isolante contra frio e
Madeira em bruta
calor, tacos, areia, pedregulho, gesso.
Termo n.° 651.186. de 16-7-64
cai. cimento, produtos de base asfalticu
Indústria de Tubas dr. Concreto
para pavimentação
"Maris" Ltda.
Classe 50
Impressos
Pitt'

I neWassi.elra

zra sue ira

If

Dunas/loira
Classe 16
Tubos de concrzto
•-Tênues n.° 651.187. de 16-7-64
Nvene — Participações Imobiliárias
Ltda.
Saci Pauto

Termo n.° 651.192, de 16-7-64
Indústria e Comércio \ da Colchões
"Dabe" Ltda.
São Paulo

ligkiAR21S

MU.

Nonia
._...._.—
Térmo n.° 651.188. de .16-7-64
Partfaipacaen Itaohiliárias
Nvose
r,..ta
sn.,
neWiet

P

Tmo 4i,1411
U diS

C'asse‘a 16 31
Titulo
ee 16-7-64
651.180
Termo nn
• finfem e
Diffeelman tndú-r.:
Caldera-' • '
asa
Sael ^

trtnargaiCtnira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze era bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento me-

Novembro de 1964

lhados ou parciaknente trabalhados, 111110
Termo a: 651.194, de 16-7-64'
Versátyl — Indústria e Comércio ,de tais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, zinco
Tecidos e Confecções Ltda.
•
São Paulo
Térmo si. 651.198, de 16-7-64
David el Dangot Limitada
São Pau.°
I
Classe a
ama distinguir: Artigos de vestuarios
tcupas feitas em geral: Agasalhas
sentais. alparcatas. anáguas blusas.
baias, botinas. ' blusões. boinas. baba•
douros. bonés, c-apacetes, cartolas. cara
puças, casação, coletes, capas, chales.
Int. Bra e ilatra
:achacais, calçados. chapéus. cintos
Gutas, combinações, carpinhos, • calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
ças. camisas, camisolas. camisetas
,Classe 40
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. Para distingu.r: Móveis em geral, de
salas. casacos, chinelos", dominós. echar. metal, vidro, ne aço ou madeira, estope, tantasias. fardas para militares, co- fados ou não, 'nclusive móveis para
legiais. fraldas, galochas, gravatas. gor- escritórios: armários para banheiros e
Para distinguir: Materiais para constru- para roupas usadas. almofadas, . acoltos. jogos de angarie, jaquetas, laquês, choados para móveis. -bancos, balcões,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias.
bandejas domiciliares, bermaiôs, mantas, mandrião, mantlhas. pa . banquetas,
biombos, cadeiras, carrinhos pare
1,..tós, palas. penhoar, pulover, pelerinas ços,
e café, conjuntos para dormitórios,
peugas. ponches, polainas pijamas, pu. chã
conjuntos
para salad e jantar e sala de
nhos, perneiras, quhtonos, regalos. visitas, conjuntos
terraços jardim
robe de chambre, roupão, sobretudos e praia, conjuntos para
armários e gabaisuspensórios, saldas de banho, sandálias netes para copa e de
casinha, camas, castieteres, shorts, sungas. stolas ou siadas, bides, cadeiras giratórias,
cadeiras de
tater, toucas. turbantes, ternos, Uni- balanço, caixa de rádios, colchões,
colformes e vestidos
chões de molas, dispensas, divisões, dlvaus, discotecas de madeira, espreguiTisno n.° 651.195, de 16-7-64
Distribuidora de Livros Leaevaz Ltda. çadeiras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas, mesas, mesinha:9, mesinha.
San P l)
para rádio e televisão, mesinhas para
LEITEV4Z
máquinas de escrever, móveis para foLnd. bra02.1eira
nógrafos, para rádios e para televisão.
molduras para quadros, porta-retratos,
•
poltronas-camas, prateleiras, porta-chaClasse 32
péus. sofás
- Livros
tramo
n. 9 651.200. de 16-7-64
Têrmo n49 651.196, de 16-7-64
oizzaria Chaplin Ltda.
Auto Pasto Rodoviário Ltda:
São Paulo
São Paulo

ndYnrsaiteirs

I reiglOira
Classe 17
Oleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado • nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustiveis proveni,
entes de petróleol.

C
na. EtrIel e irai
Classe 41
Pizzas
Termo n.° 651.202, de 16-7-1964
Metalúrgica Gato Lida.
São Paulo

ÇAT es-LiDer
Lua. Brasileira,

a.* 651.197, de 16-7-64
Beneficiadora de Metais Zhicarbo Ltda.
Classe 21
São
Prelo (parte integrante do veicule).
Classe -ta
mecanismo para acoplaenento de veiColchões
culou ferroviários, orelhas de parada
• irld211
. We
a ej,rai
para aparelhagem de tacto, amortece
. Termo a* 651 .193. de 16-7-64
Classe 5
doces de choques, paracromees. carro.
Indústria de Tecidos E'&-;ticos Madrem
Aço em bruto, aço preparado, aço ónibus, automóvel, anteparos. aute-eaLaia.
doce, aço para tipos, aço fundido, aço mialtees, alavancas, alavancas de deSso Paula
ardalmente trabalhado, aço pálio, aço bio, alavancas de freios breques, barlefinado, bronze, bronze em bruto ou ras de freio, braçadeira. de mota, buei ri
parcialmente' trabalhado, bronze de chas barcos. barros „.4e tração, barras
manganês, bronze em pó, bronte em de direção, cabos de
~onbarra, eia fio, chumbo em bruto ou das. chassis, carcassasveiculo..
coroas, apossa
Classe 23
preparado, cimento me- engates para veículos. engrenagens. um-ri leaa8 ata 1Ç') J, ainangsaa ai% parcialmente
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente breagem, feixe, de molas, bailem ror
eidos para confecções em geral, Para trabalhado,
estanho buuto ou
motociclos mancai& de Velada/,
tapeçarias e para artigos de cama e parcialmentecouraças,
trabalhado, ferro em bruto, las
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim. em barra, ferro manganês, ferro velho, pedais, para/amas, porta laterais
caroâ, casemiras, fazendas e tee'clos de gusa. eia bruto ou parcialmente traba- abem porta-rodas, parabritas. esele^
peco-pano, "percaline, rami, rayon, seda lhado, gusa temperado, gusa maleável, choques, pistões, rodam, reboques. tem.
natural, tecidos plásticos, tecidos Im- lâminas de metal, lata em fólha, latão botei de freios, vareta* de veiculo*
permeabilizantes e tecidos de pano couro em fedha, latão em chapas, latão em bicicletas. inotociurtas retentores, aros
lã em peças, juta, lersey, linho, nylon vergalbees, ligas metálicas, limalha.. para bicicletas. "raças para veiculo*.
e vestidos
magnésio, manganês, metais não traba- mapas circulares para veiculas cubou
de veiculo.. iesligadeiras fronteira,
para veiculos. motociclo manivelas.
para-lamas, varetas de ..mtrole do
PREÇO DO NÚMERO . DE HOJE: CR$ 10,00
afogador e acelerador
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