SE . ÇÂO III
a
ANO XX t- N.° 27

DEPARTAMENTO NAC!ONAL
DA PROPRIEDADE
.
INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Deial
Republicado por ter saldo C0711
Incorreções
Dia 2 de fevereiro de 1962
Forcur? indeferidos os seguintes PCdidos de marcas
N a 340.263 - Capela Fig. de (emblemática) - classe 42 - de Enearrafadora e Distribuidora . de Bebidas
Pirasstumnoa. Ltda. - de acôrdo com
o art. 95 n" 17 do código.
No ii78.814 - Minas Filme - classe
- de José Antônio da Silva - de
acõrelos com o art. 95, os. 5 e G do
código .
Exigéncias
. N o ::95.6o7 - Bar e Café Cimbres
Ltda. - Apresente clichê. •
N ? 895.608 - Padaria e .Confeltaris Vila Real Ltda. - Apresente
clichè,
N o 305.610 - Repimex Ltda. -Apreaente clichê. •
N a 395.611 - Mobiliária Itapagi
Ltda. - Apresente clichê.
305.644 - Dirnapel Distribuidora de Materiais e Aparelhos Elétricos Ltda. - A p resente clichê.
N a 805.645 - Rodrigues & Lucchi
Ltda. - Apresente clichê.
N' 395.161 - Alfa Agência Gráfica I L.da. - Apresente clichê.
' N o 395.762 - M. J. Bento. -Apresuite clichê.
N" 395.7(33 - José GOUÇa1VCS de
- Apresente clichê
N o 3a5.764 - Orfeão Portugas. --r.res Ai e clichê .
N .' 395.537 - Pei g enson S. A. In-

d Os) lin

e Coa é rei . - Alares co i e

clichê.
395.160 -

Poictelana Abece
- Apresente clièhè.
N o 395.476 - Florença Ar te Dec rucõe S S. A. - Apresente clichê.
N o '195.374 - Sociedade de Mineract1o, Industrie. 'e Ccavs rcio Se:ninem
Arresente cliché.
Ltdi..
"_•$ 95.857 - Tro p eiem Pie:ovni.
t i.iente clichê
No

''95.927 - Editeira e PubliciApr,tsiente clichê
cleidente.
:;95.936 - Trralles Urino vellt,

N''
',resulte clichê.
', 95.9a7 - P.Es part Indústria .•
Aurestinte clichê
Coató:cin L t da.
N" 595.949 - tling• Z'entt Indus__1

trie •• Comércio Ltda-. - Apresente

N . ' 393.950- Yung Zme: Indústria.
e Cernttrai n Ltda. - Anresenie.
Atrov Produtos Qui'N o5.074
- • Auresente
tnice.clichê
N o 395 91)3 - ry • .• •;-, • t4 - 1 . .. de P e rIn leo Lira"c rt.., e Fra .
mitada. - Abreserao clichê.
r,

•
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 395.989 - Nylenbras Indústria cão orientada - General Electricde Tecidos Ltda. - Apresente clichê. co.
No 395.991 - Eduardo Z1111. -.
S. 99.545 - 'Aperfeiçoamento
Apresente clichê.
em ou relativos a máquinas para
Diversos
Manipulação de fumo - Ueines
Decoufle S.A.
N a 389.740 - Na.poleão Araujo
N. 99.751 - Cambio de VelociCosta. - Prossiga-se como requedades para máquinas de lavar
rido, regularizando-se os pedidos.
roupa - R.odolpro Eteindl e InEXPEDIENTE DO DIRETOR DA
dústria Ferrame .Ltda.
DIVISA0 DE PATENTES
N. 90.113 - La.tex de Borracha
Butilica como .adesivo para lonas
Dia 2 de fevereiro' de 1962
de carcaça de pneumáticos Nottficagéo
Esso Research Engineering
Unia vez deoorrido o prazo .de re- Co.
N. 92.334 - Aperfeiçoamento
curso previsto pelo art. 14 da Lei namero 4.048, de 29-12-61, e mais dez em processo para tratamento de
dias para eventuais juntadas de material de chapa e produto rerecursos, e do mesmo não se tendo sultante do mesmo - General
valido nenhum interessado, ficam no- Electriceo.
tificados os requerentes abaixo menN. 95.251 - Material para Recionados a comparecer a êste Departamento a fim de efetuarem o paga- produção Eletro Fotográfica mento da, taxa final concernente à Kalle & Co. Aktiengesellschaft.
expedição dos respectivos certificados
N. 95.422 - Catalisador - The
dentro do prazo de- sessenta dias - Goodyear Tire & Rubber Co.
na forma do parágrafo único do ar•N. 95.524 - Aperfeiçoamento
tigo 134 do Código da Propriedade
em dispositivos de fornalha de
Indatt ial •
Caldeirões de Gá - Metalúrgica
Yorain deferidos ps. seguintes pedidos Wallig S.A.
inverteo
ilégio de
de patente de priv
N. 96.224 - Nôvo e aperfei(int face do laudo técnico. •
•
çoado mecanismo para qspingarN o 88.583 ••- Aperfeiçoamentos eni das de um só cano e cão interno
processo e aparelho , para extração de - Amadeo Rossi & Cia.
fibras dos vegetais que as contem
N. 97.362 - Compressor a CiW.13. Simons Industries Inc.
lindro
Rotativo para Gás - Juan
N a 94.845 • - Aperfeiçoamentos eia Antonio Cerini.
balanças para banheiro - Elorcste
N. 97.505 - Processo para esl'i . di p tris e Comércio Ltda.
tampar e preparado de corante
(Republicados)
de Cuba Próprio para estampar
Ciba Societe Anonyme Cibo.
N a 68.967 .- Processo de estabili- zaeão da vitamina A em composições Ak ti engesetischaf t
alimentícias - Hoffmann La RoN. 97.593 - Misturas de Borcha & Cie Societe Anonyme).
racha de cilicio e Polimetro EtiN a 86.127 - Processo de recupera- lenico Cristalino - Phillips Pecê , de pclimero - Phillips Pctroleurn troleuni
Co. •
Co.
N. 97.783 - Salto de Sapato era
N' 92.657 - Processo para reparar
i i ioxidot de carbono e sulfato de hl- particular salto alto paia- calçadr(Aênio de misturas gazesas - Ho- do de senhoras constituído por
• ler Edwin Benson e Joseph Herman material sintético e madeira Field.
N a 94.183 - Susneisão de eixos la-plast anstalt.
N. 100.770 - Processo e ApaPara veículos arÉomor, .res - Da tmler
relho para remoção de fragmenBenz Aktiengesellschaft.
N. 94.314 - Ape rf e içozonento tos re vidro pittsburgh Glass Cr.
N. 106.483
Aperfeiçoamento
em reirlador de ambiente - Geno processo da fabricação de aço
o arP 7 Electric°.
Arbed Acierles
N. 98.361 - Nevo processo para em conversor
formar uma late de metal Eme- reunides de burbach Eieh Dudetange Societe Anonyme.
•
, ry Imre Valyi.
N 99.184 -- ...Ap(-riciçoamento 'N. 85.391 -- Processo e Insta'em Chaint de metal de granul.a laçãopara o enchimento esteril

de cerveja e outras bebidas contendo Bioxido de carbono - Bruno Kaiser e Holstein & Kappert
Maschimenenfabrik Phoniz G. m.
b. E
N. 87.131 - Novos aperfeiçoa-.
mentos em salto removível para
calçados Giordano Bruno Bismarcke e Maria Isabel Elias Bismarck
N. 91.210 - Plastificador e Es.
tabiliv,ador para resina polivinilit
ca Euod Machinery And Chemica
Corp.
N. 91.921 - Processo para
preparação de novas aminas May And Baker Limited.
N. 94.991 Pelicula de Pol
Etileno Processo de prepará-la
recipiente feito da mesma - Howard Plastics Inc.
N. 95.265 - Polimerização
compostos etilenicamente insa.tu•
rados imperial chemical Industries Limited.
N. 99.827 - Dispositivo de to.
tilada de amostra em silos de terrenos e outros - Matheus Torres
& Cia. Ltda.
N. 99.957 - Acendedor Elétrico para foções fornos fogareiros
e analogos Konrad Lorenz Marinit.
N. 100.505 - Instalação de arrastamento intermitente para filmes cinematográficos - Maurice
Gabriel Bilheran.
N. 101.273 - Aparelho e processo para a fabricação de tubulações providas de palhetas de
irradiação - Carrier Corp.'
N. 56.616 - Processoçoado de tratamento alveante do
polpa de sulfito não alvejada -por
um peroxido alcalino Buffalo
electro Chemical Co.
N. 30.756 -. Dispositivo Distribuidor de fita adesiva conjuntamente com etiquetas - José Manoel Azurza Ugarte.
N. 81.039 - Aperfeiçoamento
em bicicletas - Padre Aloisio Vieken.
N. 81.067 - Vedamento de com
partimentos contendo fluído caterpillar Tractor Co.
84.081 - Niivo Ralador - Esquadrias Blanco & Savin0 S.A.
N. 89.331 - Aperfeiçoamentos
ee Capacetes - Doutor Valter
Daffre.
N1 89.411 - Processo de Preparação fe derisoídos de 1 oxido
2 inercaptopiridina - Olin Mathieson Chemical Corp.
N. 91.002 - Processo para a
Preparação de HidrO2d 3:5 Ciclo-,
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicaçãe nos
jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto 40.5 sábados,
quado deverão fazè-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à . matéria retribuida, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ,ser
dactilografados é autenticados,
ressalvadas, por quem dedireito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, os assinaturas, poderse-ão tornar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinalzfras, na
pregnan 20 Ona - The British'
Drug Houses Limited.
N. 94.458 - Películas Transparentes de Polimeros elevados e
Lineares de Propileno - Montecatini Societa General Per L'Indústria Mineraria e Chimica.
N. 95.515 - Aperfeiçoamento
em unidade condicionadora de ar
com filtro eletrostático - General
Electric Co.
N. 99.056 - Aperfeiçoamentos
em dispositivos para a revelação
de filmes em rolos - Alfredo Sgigliano.
N. 104.011
Bomba de incentivamento de sucção do tipo de
embolo ACF
Industries Incorp.
N.° 94.761 - Processo tingir e es.
tampar com dispersões de pigmentos Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vorm Meister Lucius és Bruning.
N.° 95.196 - Registro e queimador
para gás - Shogo Takahashi e Yoshio Nakayama.
N.° 97.198 - Um aparelho para
fotografias diretas positivos - Isaac
Einetzky.
N.° 98.079 - Embalagem para artigos de vidro - The Mead Corp.
N.° 101.375 - Processo contínuo
de fabricação de bujões de enchimento para cilindros • mestres - Rendi%
Aviation Corp.
N.° 102.888 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a amplificadores de freqüência intermediária pare emprego em
receptores de televisão - N. ir . Philips'Gl.oeilampenfabrieken.
N.° 119.012 - Nevo processo de
alimentação das caldeiras - Romualdo Bertotuzzi Regazzi.
N.° 87.281 - Processo de preparação compostas ciano iddroxi Rohm
és lhas Coi.'
N.° 93.141 -* Composição antibiótica aquosa - atas. ?fizer és C.°
,
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de .
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL'
fevereiro de cada ano e às
DIRETOR-GERAL
iniciadas, em qualquer 'época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
1
- A fim de possibilitar a riCHEFE DO SERVIÇO DE PUISLICAÇÕES
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
messade valores acompanhaMURILO FERREIRA ALVES
MAURO MONTEIRO
dos de esclarecimentos quanto.
DIÁRIO OFICIAL
á sua ,aplicação, solicitamos
suçÃo lis
usem os interessados prefeg eçie de publicidade do axpedlanta do Dapartamanto
rericialmente cheque ou vale
Nacional da ProprIodado Industrial cio MInlatirto
postal, emitidos a favor do
da IndEatrla • Cornarei°
Tesoureiro do Departamento
IITPCSSO nas oficinas do grei:um-tomado ele Imprensa Nacional
.
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos -às edições dos órgãos oficiais 'só se
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que .
BEIWITIçõES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no ata da assinatura.
.
Capital e Interior:
•Capital e Interior:.
O
funcionário
público
feSemestre . . . Cr$ . 600,00 Semestre • a . Cr$ 450,00
deral,
para
fazer
jus
ao
desAno
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior:
esta condição no alo da assi'Cr$ 1.300,00 Ano
Ano . . . .
Cr$ 1.000,00 natura.
•
- O custo de cada exemplar
parte supericr do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão' dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano eml tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
• renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que : findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.

EXPEDIENTE

N.° 100.656 - Processo para a produção de novos compostos aminados
beterociclicos - Parke Davis és C.°.
N.° 101.317 - Aperfeiçoamentos
cargas Ocas utilizadas para a perfuração --- Société de Prospection Electrique Procedes Schlumberger.
N.° 78.997 - Máquina automática
de velecidade regulável para selagem
de garrafas - Fernando Angrelo Rios.
N.0 94.790 - Recuperação de polímeros de soluções - PetroIeum C.°.
Foram deferidos os seguintes pedidos
de patente de desenho ou moda°
industrial em face do laudo técnico
(Republicados)

N.° 118.122 - NOvo e original modelo de mesa para televisores - Indstria e Comércio Elem Ltda. •
N.° 118.120 - NOvo e original modelo de mesa para televisores Indstria e Comércio Elem Ltda.
NP 119.063 - Nóvo tipo de churrasqueira - Vittorio Egidio Prevost.
N.° 121.295 - Nevo mojelo de calha para transportes: de carga liquida
e sólida - Trivellato S.A. Engenharia, Indústria e Comércio.
Foram deferidos os seguintes pedidos
de patente do modelo de utilidade
em lacas do laudo técnico
_ (Republicados)
N.° 85.709 - Novo tipo de clmtelo
pala veículos motorizados com quatro
marchas na frente e uma atrás sincronizadas com comando hidráulico automático na fricção seletor de velocidadle junto ao volante e lámpadas de cOr
para indicação das marcas - Oreste
Zecchinel.
N.° 94.716 - Nova tampa gomadom de uso geral pare recipientes de
cola - Corintho Gaivão de Toledo.
N.0 94.831 --- Novas 'disposições
construtivai- em circuitos de regulagern
para transformadores ou retificadores de
corrente -- Transformadores Retificadores Prodelec Ltda.
N.° 98.010 - Um tipo de armaçõea
pala mosquiteiros - Curt Otto Roennau.
N.° 72.052 Econornizador de chamas de espiriteiras - Artefatos de Metais Indústria Brilux Ltda.
N.°81.268 - Nova chave para tubos e porcas - Franz Fucik.

N.° 86.680 - Nova forma ou configuraçoã ornamental de tampa protetora de bico de mamadeira e similares - Pedro Corrae Perto.
N.° 87.500 - Nova forma ou configuração ornamental de tampa protetora de bico de mamadeira e similares
- Pedro Corrêa Perto.
N.° 112.101 - Nevo modelo de máquina para lavagem e centrifugagem de
tecidos - Máquinas de Lavanderias
Willig S.A.
N.° 112.147 - Nevo modelo de
solado para calçados - Fábricas Germede S.A.
N.° 117.011 - Nemo e original modelo de mesa" para televisores - Indústria e Comércio Elem Ltda.
N.° 117.012 -- Nevo e original modelo de mesa para televisores - Indstria e Comércio_ Elem Ltda.
N.° 117.013 - Nevo e original modelo de mesa para televisores - InFoi indeferido o seguinte pedido
desfia e Comercio Mem Ltçia.
.de patente de priv. de invenção,
. N.° 117:116 - NU° e original moem face do laudo técnico
delo de mesa para televisores - Indstria e„.Comércio Elem Ltda.
NP .113.150 - Filtros polarizadoN.° 118.121 -- NOvo e original mo- res contra o ofuscamento por faróis de
delo de mesa para televisores - In- veículos' - 'Fernando Arthur
dstria • Comércio Elem Ltda..
dal Pacheco.
'

Foram indeferidos os seguintes pedidos
de patente de Privilégio do invenção
em face do laudo técnico
(Republicados)
N.° 74.165 - Aperfeiçoamentos em
meios prendedores para discos de lixa
enceradeiras - Fábrica de Lixas para
Assoalho Eletrolixa Ltda.
N.° 76.759 - Aperfeiçoamentos em
aparelhos renovadores de ar - Mário
•occhi.•
N.° 80.290 - Nova junta universal
para transmis.sio de fOrça - Indústria
Auto Peças Tupá Ltda.
N.° 80.840 - Um aparelho gemio
constituindo uma enceradeira de assoalho e um aspirador de pó movidos os
dois ao mesmo motor direto ou indireto - André Kiss.
N.° 83.542 - NOvo afetrelho distribuidor de papel Dianda - Dianda
Cia. Ltda.
N.° 89.911 - Processo para estirot
barras de aço em particular aços pare
armaduras de concreto armado e dispositivos próprios para executar este
processo - Pametec Patentes Mercas
Mandatos Técnicos e Comerciais S.A.
N.° 96.863 - Viga suporte extensível e dobrável Para formas ou moldes
de construção - Max Pieitgen e Ernst Klaus.
N.° 97.794 - Um névo modelo ou
configuração de saltos para calçados Cia. de Calçados D.N.B.
N.° 98.559 - Processo de fixação
de paredes diViséries ou de outros ele-.
mentoe de Construção pré-fabricados e
desmontáveis - Wellit Material Isolante S.A. '
N,° :99.394 --' Névo brinquedo -Césir Vasquez Ponte e Agapito Sanchez Fuentee.
99:461 -- 15isPositivo de apainelementos de ' iétOs e paredes Jean
Fischer. '

.
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de efetuarem o pagamento
taxa de transferência e alteração
de nome dos mencionados processos:
•
• Kiniberly Clark Corp (trangerêncle, para o seu nome da patente privilégio cic• invenção número 40.97i) . Anote-se a
ttansferencia, pagando a . taxa
Standard Screw Co. (transferendia para o seu nome da patente -priv. invenção 11. 0 45.725) .
Anote-se a transferência. • Marcos Produtos Químicos Liaútacia (pede Para ser anotada
na . marca n. 0 199.a29 a transfc"eia e alteração de nome) Fui ciii indeferidos °e .rguintes prdidos
Auotem-se as transferências e alda patente de modéto de utividade
terações.
em face do laudo Krnrco
Laborou Franco "Sre?ez' D.nclús(lZepublicados)
irias Químicas e Farmacêuticas
N.° 101.292 - N6vo tipo de preta S. A. pede para ser anotada na
dedal de roupas Orlanclina Skil- marca 11. 0 131.187 'a alteração de
teris• .
nome) - Anote-se a alteração.

N.° 99448 - NO% grampo prea
'eledor de cabelo - Dailenien José
Abdo.
NP 99.862 -- CoUtrifuga para Ana
peza de. líquidos em geral Mssanon
Kod:eria:
N.' 101.335 - Cortina enrolfivel
- Di Paolo ' HI109 Sociodact Ancniam
~ria! Industrial Tmobiliária v VImiariam.
31.° 101.420 - Original clispaait.au
em. gaveta beta como respectiva falai
te para conter artigos e peças em 'geral - Viktor Klouba tr. Cia. Ltda.
Aparê11,6 de pilamN." 108.161
gonda móvel - José Sanchez (11:1tQl
e Claudio Luiz.

N." 76.644 - Novas disposições cri,fogareiros a' álcool, gasolina e outros
combastiveis líquidos análogos - Narara tb Ckimre1i.
N.o 94.380 -- Nó-io tipo de terniznal de cabo do acumulador - 0,.1111
Centilla,
N." 97.672 - Original dispoe,ketu ent
quadro% religiosos ou aimilarea em telavo - A. Lucchesi 8s Cia.
N. 98.708
Fôrma portátil para
Rltea Sylviu do , Campas Vebolo!,
lho.
N» 99.523 - NON:o tipo da telha
quadrada a-- Bassanufo MirqUeS

Fci incleterido o seguinte pedido
de patente de desenho ou modélo
inallStrial em face do laudo fiicnico
.,..,(RepubliCado)
N.° 116.032 -,N6vo tipo de carrinho brinquedo foguete -- Vincenzo
Quarta. •

Exigéncias
N.° 97.350 - Kazuyuki Shirnohirau
Satisfaça exigência.
N." 104.008 - Novo Terapeutisk
Laboratorium A.S. - Satisfaça exiOnda.
N.° 125.430 - Angelo Clemente
Junior - Satisfaça exigência.
N.° 83.213 - Eduardo Kainarowski
-- Satisfaça exigência.
N.° 107.600 - Universal Oil Products C.°
Satisfaça exigência.
N.° 129.049 - Whitin Machine
Works -- Satisfaça exigência.

-

Diversos
~alua Cliarlea Kracklauer - (Nu
pedido de restauração da patente priv.
invenção n.° 42.198). - Averbe-se.
N.° 96.793 - The Goodyear Tire
Rubber C.° - Arquive-se.
N.° 119.067 - Dorvalino Pereira
Oleiro e Adelaide Lopes Oleiro - Arquive-2C.
N.° 120.760 - Raymnndo Arly Piaai Cardoso - Arquive-se.
N.° 124.479 - Maurilio de ManeProssiga-se no andamento.

• -

EXPEDIENTE DO DIRETOR

A'..orbe-::e o contrato de explosra,,- lógicos, estabelecido no Brasil. --..
ção.
Averbe-se o contrato cle exploração,"

•Aulararw

Don Baxter Inc. (junto a marra ri. 0 226.3731 - Satisfaça exigência.
• N.° 367.937 - Jean Manzon Satisfaça exigência.
• N. o 393.250 - Sagena Importação e Comércio 'Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 393.299 - Cestas de Natal
Vermar Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 350.550 - Easc Emp. Auxiliar dos Serviços Contábeis Ltda.
c exigência.
..
N.o 379.473 - Wether cie Castro Nunes - Satisfaça exigência.
NP . 387.914 - Cia. Siderúrgica
Nacional - Satisfaça exigência.
NP 393.317 - Roya1 viagens
Ltda. - Satisfaça exigência.
•
NP 393.342 rL- Dias & Zerbini
Ltda.
Satisfaça exigência.
NP 393.414 - Us Med-,do Brasil
S. A. Industrias Farmacêuticas.
- Satisfaça exigência.
N.o 393.437 - Emprêsa Mediniek - Importação e Comércio Limitada - Satisfaça exigência.
N.° 393.470 - Granja Retiro
Saudoso Ltda. - Satisfaça eXige.nela.
N.o 393.471 - Granja Retiro
Saudoso Ltda. - Satisfaça exigência.

Contrato de Exploração
S. A. Philips do Brasil (pede

para ser anotada na patente privilégio de invenção n.°-46.838 o
contrato de sua exploração) . Averbe-sc o Contrato de exploração
Dia 2-2-1962

Uso Autorizado de Marcas
(Art. 147, §§ 1.0 e 2.° do Código
da Propriedade Industria])

atnoat A

Proprict:irtat sanvanta A.O.
Alemanha
,21) 9. A • PPCMCS
Liranataaai LE1,1
GIIIISICOS, FAIPACYM1
COS• BI OLOGI OS
Rle d. Janeiro

Por despacho 'do- Sr. Direthr daDivi:Jfic). Jurídica, LÀ mandado
averbar o- contrato de exploração
na. marca Primolut 148.861,
constante do clichê abaixo," do
propriedade de ''Schering A. G.,
estabelecida na Alemanha e em
favor de,Berlimed S. A. Produtos
Químicos, Farmacêuticos e Biológicos, estabelecido no Brasil. Melte-se o contrato dc exploração.

EXiflálldaS
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ProprietArlat Sei:TRINO A.O.
Alemanha
!Acanelada: BERLIMED 3.A..PR01YUT03
QUIMICOS I FA1lMACÊM1,
COS E BIOLOGICOS
Blo de Janeiro ! •

Por despacho do Sr. Diretor da Dià
visão Jurídica. foi mandado averbar
o contrato de exploração na marca
Primodos n.° 157.245, constante clin
clichê abaixo, de . propriedade de Seinering A . G . , eitabelecicla na Alemanha e em favor de Berlitned S . A . Pra.
dutos Químicos, Farmacêuticos e Bico.
lógicos, estabelecido no Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.
PRIMOD 'O 3
Prapriat‘riat SCRERING A.O.
Alemanha
Lle neladar ER
RtIMPD 3.A. PROQMOS
çallacos PArplACEtru
COs e árot ...•GIcos Ato de Janeiro

Por despacho do Sr. Diretor da Dlvis-ão jurídica, foi zuandado averbar
o contrato de exploração na marca
a ra':'`'
aN,Praenitrona n.° 161.930, constante da
clichê- abaixo, de propriedade SebePor despacho do Sr. Diretor da ring A .G., estabelecida na Alem.
Divisão Jurídica, foi mandado ilha c em favor -de Berlinied S.A.
averbar o contrato de exploração Produtos Químicos, Farmacêuticos e
na marca Primocort, n.o 148.862, Biológicos, estabelecido no Brasil. -.constante do clichê abaixo, de Averbe-se o . conCrato de -exploração.
+. ''r. (P V";se.Joo

'gt5

propriedade de Schering -A. G.,
.estabelecido na Alemanha e em
favor de Berlimed S.-A. Produtos
Químicos; . Farmacêuticos e Biológncos, estabelecido no Brasil). -Averbe-se o contrato • de nxplora.
'
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Por .c10.3pacho do. Sr. ,Diretor
da Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca .Pernexin, n. o 155.961,
constante do clichê abaixo,- de
propriedade -de Schering' A. G.,
estabelecida na Alemanha e em
favor de Berlimed S. A. Produtos Químicos, Farmacêuticos e
Biológicos, estabelecido no Brasil.
- A,verbe-se o Contrato de exploração:
PERNEXIN
.

Prop riet‘risz SCRERING A.O.
Alemanha
tlean 'el *das BERIISZD S.A. PRODOTOS
Q UIDICOS, rAgmaceaTI
• COS E SIOLOGICOS
Rio de Janeiro

PEJAIS 1TACN
Proprietária: CCIIIMINO A.0.
Alemanha
Licenciada: Me4IIED S.A. PR6T2UTO:
- ()MILICOS FAINACEUTI
--.-nos s lloLocicos
Janeiro

Por despacho dR0 oSdr .6 :real; Diretor da
Divisão • jurídica, foi mandado avara
bar o , "contrato de, exploração na marca Urografina n." 179.756, constante
do clichê abaixo, de propriedade de
Schering A.G., c.stabelecicia na Alemanha e em favor de Berlimed S . A.
Produtos Químicos, Farmacêuticos e
Biológicos, estabelecido no Brasil. Averbe-se o contrato tle exploração.

ürOgr.aAifeimn.nah.
aroarteCris s SCHERING A.Ç.
Llee net tda : Ws? IMED S.A. PsnOTOS
çUr.10218CE°3/SIOFL"GI'CCO2313.11
Ric de Janeiro
Por despacho do Sr. Diretor da Diviso Jurídica, foi mandado averbar
o cuntrato de exploração na marca
Primodian 181.973, constante da
clichê abaixo, de propriedade de Schc.
riria A .G., estabelecida na Alemanha •
e em favor de Berlimcd ,S . A . Pro.
dutos Químicos, Formaceutices„ e BioV,gicos.. estabelecido no Brasil.
Averbe-se o contrato • de ewploração.

Por despacho do Sr. Diretor da
vrimodfan
Divisão Jurídica, foi mandado
A.G.
Proprle
Por despacho do Diretor da Diaverbar o contrato de exploração
AlemsnLa
visão
Jurídica.
foi
-mandado
averbar
na
marca
Biligrafin,
11P
141.391,
Transferência e alteração de
tP) In'D S.A. PRólgt09,
constante do cliché' abaixo, de o contrato de exploração na . marca tIc"ir.cladai
nome de titular - Processos
,
MICOS F4VACEUT1,
propriedade de Schering A. G., Pritnogyna n.° 153.981, constante do
MS E Azos-Coxos
Notificações:
estabelecida na Alemanha e em clichê abaixo, de propriedade de SebeRiact 7enelro
São convidados os requerentes favor de Bcrlimed S. - A. Produtos, ring A .G estabelecida na Alemanha
e
em
favor
de
Berlimecl
S
.
Ai
PraPor despacho do Sr. firetor d. I Xabaixo mencionados a comparece- Químicos. Farmacêuticos e BiolódiatM Químicos. Farmacêuticos e Bio- visão Jurídica, foi maudodo averbar
ram a êste Departamento, a fim gicos, estabelecido no Brasil. ,
Dia 2 de fevereiro do 1902
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o Contrato de exploração na marca I Allerpen n.° 239.844, 'constante do cli- Averbe-se o contrato de 'explora- constante do
clichô abaixo, c",c
Primolut-Depot n." 187.944, constante ché abaixo, de propriedade de •IL.> ÇãO.
propriedade de Com Company esdo clichê abaixo, de pkopriedade da ring . G . „estabelecida na Alemanha
tabelecido nos E. U. ca América,

Schering A . G. , estabelecida na Alemanha e em favor de Berlimed S . A
Produtos Químicos, Farmacêuticos e
Biologicos„estabelecido no Brasil. • - Averbe-se o contrato de exploração.
PELMOLTZ-IIEPOT
SCRERING A.C.
•easentes
licenciada: IERT,InD S.A. PROT?ITTOS
QMICOS FAFYACCUTI
COS feinOcices
Rio de Janeiro

Propmeti'rte

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averb:r
o contrato de exploração da marca
Primodian-Depot n.° 187.945. constante do clichê abaixo, de propriedecirde Schering A . G . , estabelecida
Alemanha e em favor de Berlimed S.
A. Produtos Químicos, Farmacêuticos
e Biológicos, estabelecido no Brasil . —
Averbe-se o contrato de exploração.
cz Iomer ep Of
COarv70125
rinaa
d r „50 3

e cm favor de Berlimed S A . Produtos Químicos, Farmacêuticoa e Biológicos, estabelecido no Bras!. —
Averbe-se o contrato ele exploração.

e em favor de Refinações de Milho Brasil, estabelecida em São
Paulo, Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.

EA

VALí,21 D
Proprietária: SCHEE:MG
Alemanha
Licanciaaas IrTIVMED S.A. FECN106
clUVITCOS,FADIAACErAl
cos E 13IOLOGIC3S
Ftio de Janeiro

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado a ve,.b.ir
o contrato de exploração na marca
Allerpen n.° 239.844, constante do cli?
dê abaixo, de propriedade ri.-! Sebering A . G . „ estabelecida na Alemanha
e em favor de Berlimed S. A. Produtos Químicos, Farmacêuticos e &ológicos, estabelecido no Brasil. —
Averbe-se o contrato de explora,;ãu.

topp..
Caaaaany
c:s: r.'1;;;o

Por da:si:acho do Sr. Diretor da
Divisão. Jurídica, foi mar: da do
averbar o contrato .cle exoloracão
na marca Amidex, n.° 118.949,
constante do clichê abaixo, de
propriedade de Com Paoducts
Company, e:.:talielecido nos E.U.
da América e em favor de Refinações .ce Erazil estabelecido. em São Paulo, Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.

50I0dokid .v.stginb

W.22 eeperieuenn

....oltuaaerv

taizej-zN
oprleti;r1e: SCIABRIPG A .0 .
&temente

anak2s
1°42(r-RVIO:an..t

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica, foi mandado averbar o
contrato de exploração na marca Berlison n.° 198.336, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Schering
A .G., estabelecida na Alemanha e em
favor de Berlimed S . A . Produtos Químicos, Farmacêuticos e Biológicos, estabelecido no Brasil. — Averbe-se o
contrato de exploração.

-EF:RLISON
•.,.

[rropri e Cria s SOFIERINC A .G.

Alemanha
[Ucencitule:R''.‘'TILED S.A. r-ROIATTOS
\ c:unacos, 2, A SYA C ÉVII
.N.COS E B.T.OLOGICOS
..:Vtio de Janeiro -

Por despacho do Sr. Diretor da Ff visão Jurídica, foi mandado averbar

.ylan

S.A. YeuplrieS

L.3cericled333 EER'
.012,13.COS È1OLCC:1C0S
COS E Jenedro
Sio de

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca Primosiston n.o 247.639,
constante do clichê abaiXo, de
propriedade de Schering A. G.,
estabelecido na Alemanha e em
favor de Berlimed S. A. Produtos Químicos Farmacêuticos e Biológicos, cstabelecid.o no Brasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

Proprietári2.tora Products Company
Licencida
Refinações de Mii;io
Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca Duryeas n.o 85.201,
n.o 85.202, constante do e)ichê
abaixo, de propriedade de Com
Products Company, estat:elecido
nos E. U. da Ain(l.rica e em favOr
de Refinaçaes de Milho Brasil
estaT3elecida. em São Paulo. Brasil. Averbe-se o contrato de exploraço.

PRIMOSISIOU
,70):r1etzirits

A.G
Alemanha

,ftwe
o contrato de exploração na marca Pa
Licenciada: PERIMO S.A. PROrilv
inotest-Depot n.° 199.377, constant.!
QUIMICOS, FASMAOEUTI
do clichê abaixo, de propriedade de
COS C BIOLÓGICOS
Proprietária
Elo de Jane1to
Schering A . G . , estabelecida na AleCom Products Compami
manha e em favor de Berlimed S. A .
Por despacho do Sr. Diretor da
Produtos Químicos, Farmacêuticos e
Licenciada
Biológicos, estabelecido no Brasil . — Divisão Jurídica, foi mandado
Refinações de Milho Brazil
.Avet be-se o contrato de explorz,-,á'o averbar o contrato de exploração
na marca Endografina n.° 247.665,
carauer ep °Tu
Por despacho do Sr. Diretor da
constante do clichê abaixo, de
502IOTIODI 2 502
" Tin3avnva • soa itnab propriedade de Schering A. G., Divisão Jurídica, foi mandado
tvozaeotia
estabelecido na Alemanha e em averbar o contrato de exploração
man y
favor de Berlimed S. A. Produtos na marca Maizena n. o 111.582,
PaitiamDs setar.Gladc-ed
Químicos Farmacêuticos e Bioló- n. o 128.897 e 119.569 Constante do
gicos, estabelecido no Brasil. Aver- cliché' abaixo, de propriedade de
modaa-zszzorma
be-se o contrato de exploração.. Com Products Company, estabelecido nos E. U. da América e em
Por despacho do Sr. Diretor da Difavor de Refinações de Milho
visão Jurídica, foi mandado averbar
ENDOGRAFINA
Brasil, estabelecido, em São Paulo,
o contrato de exploração na marca Propr 1 e tala
SCHEBING A.G.
Brasil. Averbe-se o contrato de
Histacur n.° 201.804, constante do cliAlemanha
exploração.
ché abaixo, de propriedade de Schering A .G ,estabelecida na .Alemae6110MED S.A. ?HUMOS
QUIMICOS, FAVACEUT1
g°77
lA
riba e em favor de Berlimed S . A . ProCOS E EICLOGICOS
a
dutos Químicos, Farmacêuticos e BioÁr'
Elo
de
Janeiro
no
Brasil.
-lógicos, estabelecido
Averbe - se o contrato de exploração.
Proprietaria
Por despacho do Sr. Diretor da
.ILISTACUR
Com Pmducts Company
Divisão Jurídica, - foi mandado
nG
averbar o contrato de exploração
tro-p.rleti:ita SCIERI
(r
Alemanha ,
.1..icoric;áa
na marca Maisena Duryea númelil1202.airáf110h
de Mio 13razHi
ro 84.005, , constante do cliché
sicenciadi: etrc.,.t
abaixo, de propriedade de Coro
cos
Rio de Janeiro
Por cresowfho do . Sr. Diretor
Products Company, estabelecida
Por despacho do Sr. Diretor '3a Dl- nos E. U. da América e em favor r • ••: ,-ão ,T 1.`:ridica, foi mandado
.: , r 1 3ar O contrato de exploração
Vipo Jurídica, foi mandado nveri:z,r de Refinações de Milho Brasil esem são Paulo, Brasil. cia marca Cerelose n.o 1?.0.395,
tabelecida
contrato
de
exploração
na
marca
ç,

CERELOSE
cprietárid
Corn Products Company.
Licenciada • ,Refinações de Milho t3razil
Por ciiespacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca Buffalo n. o 132.058,
no 132.059, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Comn
Products Company estabelecido
nos E. U. da América, e em favor de Refinações de Milho Brazil, estabelecida em S. Paulo, Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.

EQ,JFFAL.0
Proprietária
Com Products ComP2ny.
Licenciada
Refinações de Milho Brazil

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca Karo n. o 134.569 número 159.984, constante do clichA
abaixo, de propriedade de Comn
Preclucts Company, estabelecido
nos E. U. da América, e em favor.
de Refinações de Milho Brasil, estabelecida em São Paulo. Brasil.
— Averbe-se o contrato de exiloração.

'V'Y

e

Licenciou:

A.C.

.....

Proprietária
Com Products Company;
Licenciada
Neimações de Milho 1:3raz11.

Por desnacho do. Sr. Diretor da
Divisão Jurídica. foi mandado
averbar o .contrato de exploração
na marca Cerelose n.° . 135.443.
constante do clichê abaixo, de
propriedade de, .Com Producta
Comp any, , estai:ele-eido ,nos E.U.
fia América., e e mfavor ide
de Milho Brasil. estabelecida em São Paulo, Bradl. —
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contrato de explora- nos E. U. da América, e em faVor belecido em São Paulo, Brasil. — 1 contrato de exploração na marca Dyno
de Refinações de Milho Brasil, es- A.verbe-Se a contrato de explora- ' n9 169.438, constante do ccilhe
tabelecido em São Paulo, Brasil. ção.
xo, de propriedade de Cora Products
— Averbe-se o contrato de exploCompany estabelecido nos E.U.• , da

CEFIELI3SE

ração.

Proprietária'. .
Com ProdUcts Company.
Licenciada
Refinações cie -Milho t3razil
Po; despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exporação
na marca Dextrosil n.o 144.336,
constante do clichê abaixo, de
propriedade de Corri Products
Comnany, estabelecido. nos E. U.
da ;América, e em favor de Reli/lin:Os de Milho Brazil, estabelecicia em S. Paulo, Brasil. — Averb2-.se o contrato de exploração.

DEX ii-EUSO• L
Proprietária
Com Products ComOny

'

Proprietaria .
'Com Products Company

'•
Proprietária
Corri Products Company.

Licenciada
Refinações de Milho BraZil

Licenciai.
RoiriR rtões de Milho brnii

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca D n.° 156.198, constante
do clichê abaixo de propriedade
de Com Products Company, estabelecido nos E. U. da América, e

em favor de Refinações de Milho
Brazil. estabelecido em São Paulo,
Bra.s41. — Averbe-se o contrato de
exploração

Licenciada
Retinnções de Milho Brazil

131:X.T110S(311

Propre-tária
Coro Products Comnarly
Licenciada
tteunacõos
Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão jurídica. foi mandado
averbar O contra“) de • exploração
na marca Malzena • n.o 156 197.
n.o 197.146, coni.tante do clichê
abaixo. de propriedade de Cora
Products Company, e tabelecido

-DYNO

• Proprietária
Corri Products Com-panyl
Licenciada •
Refinações de Milho Urazil

Por despacho do Sr. Diretor da
iiivis5.0 Jurídica, foi mandado avcrear o ,contrato de exploração na
marca 1nit n:o 158.218, constante do chalé ' abaixo, de propriedade de Com -Products Company,
estabelecido nos E. U. da América, e em favor . de Refinações de
Por despacho do Sr. Diretor da DiMilho Brazil, estabelecido cai São visão jurídica, foi mandado averbar o
Paulo. — Averbe-se o contrato de contrato de exploração na marca Coexploração.
ragum n5 171.717, constante do cliché
abaixo, de propriedade de Cora Products Company, estabelecido nos E.U.
da América, e em favor de Refinações
de Milho Brazil, estabelecido eia São
Paulo, Brasil. — Averbe-se o contraProprietária
to fl. exploração.

Com Products Company

Par despacho do Sr. Diretor da
Div0 Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca Dextrosol n.o 143.327,
Proprietária
com, iante do clichê abaixo, de
Comn
Pro.ducts
Company
propriedade de Com. Products
Company. estabelecido nos E. U.
LiCenciada
da América, e em favor de Reli- .
nacjes de Milho Brazil, estabele:• Refinações de Milho Brazil
cida em São Paulo. Brasil. ......
Avcrbc . se o . contrato de exporaPor despacho • do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca -Emblemática número
147.253, constante do cliché. abaixo, de propriedade , de Com ProProprietária
•
ducts Company, estabelecido nos
Corri Products Company
E.U. da América, e em favor de
Refinações de Milho , Brazil, esta-Licenciada
belecido em São Paulo, -Brasil. —
Refinações de Milho erazil Averbe-se o contrato de P xnlornção
Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exploração
na marca Dextrosol n.o 146.654,
constante do clichê abaixo, de
propriedade de Com n . Products
Company, estabelecido nos E. U.
da América, e em favor de Eefinações de Milho Brazil, estabelecida em São Paulo, Bravil. -Averbe-Ee o contrato de exploração:

DEnrb,0501.

América, e em favor de Refinações de
'Milho Brazil, estabelecido Cm São
Paulo, Brasil. --- Averbe-se o contrato de exploracão.

Proprietária
• Lern Products Cohipany

_
Refinações de Mia Eirazil

Licenciada
Refinações de Milho Brazil

olf

UM

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado
averbar o contrato de exploração
:-Propriitária-.
na marca Shinol'a n.o 159.380,
Products Company
uprn
•
constante do - clichê - abaixo. de
propriedade de Co
•• fLicenciadar
m Products
Company,. estabelecido nos E. U.
Eetinieões de Milho Sia-id:
ela América, _e em favor de Refinações de milho Drazil, estabelecicio em São Paulo, Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploraPor despacho do Sr. Diretor da DiI ção. •
visão Jurídica, foi mandado averbai' o
contrato • de exploração na marca Bosco
n9 184.058, constante do clichê abaixo,
de propriedade de Cora Products Company, estabelecido nos E.U. da Ame.
rica, e em favor de Refinações de MiProprietária
lho Brazil. estabelecido em São Paulo,
n
Products
Company
Com
Brasil. Averbe-se o contrato de
exploração.

ã

&Im

Licenciada
Refinações de Milho Bra7.il

Por despacho, do Sr. Diretor da Divisão jurídica, foi mandado averbar o
coritritto: de eXploração na marca, fluifalo n' 165.180, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Cora Products Company estabelecido nos E.U.
da América, e em favor de Refinações
de Milho Brazil, estabelecido 'em ,'São
Paulo, Brasil. — • Averbe-se o centrato de exploração.

UFFALO

Proprietária
Pót de z baCho do Sr. 'Diretor da
Divião Jurídica, foi mandado
Corri Products Compani
averbar o contrato de exploração
na marca Emblemática nürflero
Licenciada
157.903, constante do clichê abaiRefinações
de Milho E3razil
xo, de propriedade de Com Products Company, estabelecido no
Por despacho' do Sr. Diretor da DiE. U. da América, e em favor . de
vtsão jurid , ca, foi mandado averbar o
Pefin p aes de Milho Brazil.

Me)
Proprietária
Com Products Company
Licenciada
.
Refinações de Milho Brazit

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão jurídica, foi mandado averbar o
contrato de exploração na marca Maizena a' 184.344, constante do cliche
abaixo, de propriedade de Cora Pãoducts • Company estabelecido nos E.U.
da América. e em favor de Refinações
de M'ilho Brazil 'estabelecido em SI*
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AverPaulo, Brasil. — Averbe-se o contrato kcido em São Paulo, Brasil.
be fg o contrato de exploração.
de exploração.

w-"nkezmetreilo.-diezei
c) Go Lit

RILJEC.

Proprietária
.

Licenciada
! R efinaçães . de Milho

Licenciada
•
• Refinações de Milho Brazil

•

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão jurídica, foi mandado averbar o
contrato de exploração na marca Matola n '191.289, constar:te - do clichê
abaixo, de propriedade de Com n Products Ccmpany estabelecido nos E.U.
da América, e em favor de RefinaçÕes
de Milho Brazil estabelecido em São
Paulo, Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.. -

Proprietária

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão jurídica, foi mandado averbar a
contrato de exploração na marca Kordek a' 221.221, constante do clichê
abaixo de propriedade de Cora P:oducts Company estabelecido nos E.U.
da América, e em favor de RefinaçÕes
de Milho Brazil estabelecido em São
Paulo, Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.

-

• Proprietária
Com Products Compani;'
Licenciada

Lr

Reinaçõesde Milho Brazil

Propriétãria
ÉCorn Products CornpanyA

averbar o contrato de exploraçãe
na marca Argo n.o 124.426, 138.181
e 165.677, constante do clichê
abaixo, de propriedade 'de Corn
Products Company, -estabeleci&
nos E. U. da América, e em /mim
de Refinações de Milho Brazil, estabelecida, em São Paulo, Brasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

• Co.,, Products Company;

/•.

•.
Brazit

.wwweaos.•

averbar o contrato de exploração
na ina.rca Driljel n.o 119.654, constante do clichê abaixe, de propriedade de Com Products ComPan a', estabelecido nos E. U. da
América, e em favor de Refinações de Milho Brazil, estabelecida em São Paulo, Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.

Corp Products Company_

'Proprietária Comn Products Compailir,.
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Licenciada

-

Refinações de Milho Brazil,
rroprietárik
Por despacho do Sr. Diretotada
totn Products CupanS'
Divisão Jurídica, foi mandado
Licenciada
averbar o contrato de eexploração
na marca Ainiiel n. o 123.858, e
R—efinaçõeS:de ,Milho Brázil
246.598 constante do clichê abaixo. de propriedade de Corn Products Company, estabelecido nos
ta
E. U. da América, e em favor de
.Refinações de Milho do Brazil, esPor despacho do sr. Diretor da
tabelecida em São Paulo, Brun. • Divisão Jurídica, foi mandado
— Averbe-se o contrato de explo- averbar o contrato de exploração
— 183.781 constante do clichê abairação.
xo, de propriedade de Com ProAM:3EL
ducts Company, estabelecido nos
E. U. da América, e em facor
Proprietária
Refinações de Milho Brazil, esta• Corn Products Company;4 belecida'em Saio Paulo, Brajil,
Averbe-se o contrato de exploração. •
Licenciada
n—•

• Refinações de Milho Brizii;

Por despacho do Sr. Diretor da
Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jurídica, foi mandado Divisão Juridica, foi mandado

Mal

Licenciada
—
Refinações de Milho Bra-zir;
Por .despacho do Sr. Diretor da Divisão juridica, foi mandado averbar t.
, contrato de . exploração na marca Kordek 221.217, constante do cliché
abaixo de propriedade de Corri Products Company estabelecido nos E. U.
da América, e em favor, de Refinações•
de Milho Brazil, estabelecido em São
Paulo, Brasil. — Averbe-se o contrato de exploração.
,

'COLEÇÃO DAS LEIS
DO
ESTADO DA GUANABARA
VOL. I
Leis e Decretos de janeiro a abril
DIVULGAÇÃO N.°. 846

Por .des pa cho do Sr. Diretor da Divisão jurídica, foi mandado averbar
o contrato dr exploração na marca
Mogul n" 221.222, constante do clichê
abaixo de propriedade de Corri Products Company estabelecido nos Estaos Unidos
Unidos da América, e em favor
de Refinações de Milho Brazil estabe-

VOL. II
Leis e Decretos de maip a agôsto
DIVULGAÇÃO N..° 819

Preço : Cr$ 120,00

Proprietária
Com Products Company “,
• Licenciada
' Rifinacees de Milho Brazil

•Transferência e alteração de
nome de titular de processos:

1961

Preço : Cr$ 120,00
,
*

ProPrietária
tom
Products
Company
•
Licenciada
Refinações de Milblo

•

.+

•

VOL. III
Leis e-Decretos de setembro a dezembro
• DIVULGAÇÃO N.° 856

Preço : Cr$ '300,00
A VENDA :
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência r: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

• Notificações:
São convidados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem a éste Departamento a fim
de efetuarem o pagamento da
taxa de transferência e alteração
de nome de titular de processos.
Com Products Compan* (trans ferência para o seu nome da marca Kordek si.' 21.221) . — Anotese a tramferancia.
Com Products , Company (transferência para o seu nome da mar-;..
Anote,
ca Mogul n.o, 221.222) .
a transferência.
Exigências:
Com Products Company (no pedido de contrato de licencia-ranto
na marca Argo n.° 246.580). —
Pague a taxa earresponeente a averbação (Cr$ 150,0a) .
COrn Prodocts Company (no •
pedido de transferência 3\ULena
Duryea á.° 252.504). —

Quarta-feira 7
.narniente pague a taxa de anotação de transferência ,.(Cr$
200,00).
Com Products company (no p édido de transferência na marca
DextrOsol n.° 24.961). C901plete.a taxa para a anotação (são
duas as transferências).
Diversos:
Com Products COmpany true pedido de apostila na marca Duryeas n.o 244.056). - Nada há
que deferir. Já existe apostila
nos exemplares da marca.
PUBLICAÇÃO A QUE SE REFERE
O ART. 23 § 2.° DO CÓDIGO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Relação dos pedidos de privilegio de
invenção, modelo de utilidade, desenhos
e, modelo industrial, apresentados no
período de 16 a 31 de junho de 1959.
N. 111.428 - Industrio e Comércio
de Canetas "Pilot l'en" do Brasil
Ltda. - Priv. invenção "Processo
para preparação de feltro resistente
e de alta capilaridade".
N. 111.429- floco A.G. - Priv.
invenção "Processo de fabricação de
3,5 (Roxo isoxazolidinas substituidas 2.
The Babcock .&,
N. 111.430
Priv. invenção "Pro,Wileox Co.
cesso e aparelho para recuperação de
• produtos quhnicos".
N. 111.431 - Gihjoints Limited Priv. invenção "Aperfeiçoamentos
em ou relativos a judas para coajunção de peças de madeira".
N. 111.432 - Glin Mathicson Clicenleai Corp. - Priv. invenção "Aparelhos de extrusão."
N. 111.433 - N.V. p hilipe aloeilampenfabrielien - Priv. invenção
"Aperfeiçoamentos em ou relativos a
processos de fabricação de cabeças
magneticas de gravação e ou reprodução c a cabeças fabricadas por tais
processos".
N. 111.434 Efim Biller - Priv.
Invenção "Processo para a alquilação
nuelerr de compostos aromáticos".
N. 111.435 - Cari Zeles - Priv.
invenção "Processo o dispositivo pwa
Molda com o auxilio de jactos emitidos por porta-cargas".
N. 111.436 c- The. 'Chemstrand
Corp. - Prie. invenção "Dispositivo
Para coneolidação elo eneresprimento
formado em fios têxteis".
N. 111.437 - The . Chemstrand
- Priv. invenção ."Maço de fio e
dispositivo de amarração do mesmo".
N. 111.438 - Jesus Alves Magalhães - Priv. invenção "I tampa
de gerador para veiculo a expiosão".
' N. 111.439 - Cibo Societe Anynyrno - Priv. invenção "Processo
pera a fabricação de preparações do
fingimentos".
N. 111.440 - Shersvin Williams
'do Brasil S.A. - Priv. Invenção
,"Composição de nitroclulose alquida
melamina aldeldo".
N.- 111.441 - Dunlop Rubber Co.
Limited - Mod. industrial "Novo
modelo de rastro para pneumático".
N. 111.442 - Dunlop Rubber
Yaimited - densenho indostrial
':Novo desenho de rastro para pneumático".
- N. 111.443 - Califórnia Packing
Corp. - Priva invenção "Processo e
zeparelho para iteração submersa de
neelos lianidas".
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N. 111:444 - Societe Anonyme des
Manufactures des Glohes et Produits
Chimiques de Caint Gobain Sbauny &
Cirey - Priv. invenção "Processó
e dispositivos para o fabrico da làminas de vidro temperadas espaços
de visibilidade".
N. 111.445 - •Societe Anonyme
des Manufactures das' Glaces et Produits Chimmiques de Saint Gobian
Chayny & Cirey • - Priv. invenção
"Dispositivo para servir de guia a
uma lâmina de vides) no decurso de
encurvamento".
•
N. 111.446 - Fábrica Italiana
Magnetica Marelli S.p.A. - Priv.
Invenção "Distribuidor. duplex cone
dispositivo de comando 'manual para
a reelegem de reboques e sem rebotoses. com interruptor de parada incorporado".
N. 111:447 -- The Wellcome. Foundation, Liroited' - Priv. invenção
"Compostos de amônio quaternário e
processo para • fabricação dos mesmos".
111.443 - Cluett,• Peabody &
Co. Ince- Priv. invenção "Dispositivo medidor de rugas".

É convidado The Monarch Marking
System Co.. - a comparecer a este
Departamento a fim de efctuar o pagamento da taxa final do **Mo -.
364.980 - marca - Pin-on. .
É convidado Curtias Wright Corporation - a comparecer a êste Departamento a fim de efetuar o pagamento da taxa final cio termo .370.170
- marca - Dura Soft.

privilégio de invenção de - Oresie
Sagullas. •
Sociedade Paulista de Artefatos Metalúrgicos S. A. - oposição ao termo 117.252 -- modelo industrial de
- Hercules S. A. Fábrica de Talheres.
.1nIolas Chacur S. A. - oposição ao
termo 106.767 -- privilégio de invenção de - Molas No Sag do Brasil S.A.
J. Baptista.; C. Reixach & Filho Limitada - oposição ao termo 106.476
- privilégio de invenção - de S. A.
D. I. S. P. A.
Companhia Brasileira de Construção Fichet & Schwartz Hautmon oposição ao termo 105.820 - privilé•
gio de invenção - de Bedrich Beller.
Produtos' Para Fumantes Filtrera
Limitada -a oposição ao termo 105.538
- privilégio de invenção - de Sociedade Industrial de Máquinas Operatrizes Sim° Ltda. •
Companhia Estanifera do Brasil
opoeição ao termo 97.666 -. privilégio
de invenção de - Indústria de Fios
Para Soldagem Best Ltda.
Indústria e Comércio M: Suzuki é
Irmão Ltda. - oposição ao termo
97.043 - privilégio de invenção de
- Irmãos Lucato.
Edy Guggisberg - oposição ao tèrmo 103.047 - privilégio de invenção
de - Clevite Harris Products. Inc. .
Irmãos Knopfholz Ltda. Iva - oposição ao termo 103.449 - modelo
de utilidade -de Indústrias Reunidas Irmãos Aguiar Ltda.
Indústrias cesse Lever s. A. ivileoposição ao termo 103.683 -- Pr
gio de invenção de - Alfred Tevjovits.
Indústrias Filizola.S. A. - °pode
ção ao permo 105.109 - privilégio de
invenção - Toledo Scale Corporation.
Companhia Brasileira de Construçeo FicheI & Schwartz Hautmon oposição ao termo 106.377 - privilégio de invenção de - Albert Westenberg.
DeStilaria Medellin S. A. - oposição ao termo 124.801 - modelo industrial de - Mercantil Balcells Se-.
dedada Anónima. Melicio Machado & Cia. • - oposição ao termo 95.938 privilégio de
invenção de - General Foorts Corporation.

Oposições

Recursos

Porcelana Meuá 8. A. - oposição
ao termo 124.064 - modelo industrial
- de Porcelana Renner S. A.
Metalúrgica Paulista S. A. - oposição ao termo -.123.'783 - modelo
industrial de --'Cia. Cerâmica Industrial de ()suco.
Dirlfestrias Brasileiras de Lápis Fritz
Johansen S. A. - oposição ao termo
- 122.770 - modelo industrial de
- Hajáne Oto,.
Fulminante Indústria e Comércio de
Máquinas Ltda. - oposição ao termo 120.794 - mode/o industrial de Luciano Maeri.
Primax S.. A. Industrio. e Comércio - oposição ao têm° 120.407 modèlo industrial de - Antonio
Alambert.
Ernesto Rotschild 9. 4. Indústria
e Comércio
oposiçao ao tênno
mero 119.102 --. modelo industrial de
--. Envaido Cosentini.
Nair de Miranda Silva - oposição
ao têrmo 118.70 - modelo industrial
de - cia. Moecyr Pereira de Souza
de Papéis.
Vulcart 13. A. Indústria e Comérowasicão ao ternio 118.102
jo

Sebastião Nogueira - recorrendo do
despacho que deferiu o registro do
termo 329.896 - marca. .- Drogafarma - de Farmácia Drogafarma
Ltda.
Carlos Rodrigues Vidigal - recorrendo do despacho que deferiu o registro do terroo 335.311 - marca Araerica Latina - de Altamir Alves
da Silva.
, Gelados Skai Ltda. - recorrendo
do despacho que deferiu o registro
do termo 344.214 - marca -. Vermelha ..... de Soares Bastos Importação Exportação Ltda.
Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon S. A. - recorrendo do
despacho que deferiu o registro do
trêrmo 347.888 - titulo - Galeria
Odeon - de Galeria Odeon.
Cardacei & Cia. Ltda. - recorrendo do despacho que indeferiu o registro do termo 354.200 - marca ReVel.
Administradora Sion Ltda. - recorrendo do despacho que indeferiu
o registro cio termo 354.266 - nome
comercial.
Abace Modas S. A. -o recorrendo
do despacho que indeferiu o registeis
do termo 368.716 - marca - Agace.-

NOTICIÁRIO -

NotificaOão
• convidado Alejandro Rublo Baro
- a comparecer a este Departamento
a fim de efetuar o pagamento da taxa
final do termo 103.127 - privilégio
de invenção.
• convidado Seconaastic United a comparecer a este Departamento a
a fim de efetuar o pagamento da
taxa final do termo 356.344 - marca -.Secomastia.
É convidado Eucatex S. A. Indústria e Comércio - a comparecer a
este Departamento a fim de efetuar
o pagamento da taxa final do termo
364.657 - expreossão de propaganda
-

Piso flutuante.
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• Mercearias Nacionais S. A. - recorrendo elo despacho que indeferiu
o registre do termo 373.069 - frase
de propaganda - Mlercearias Nacionais a Maior Organização em Co.
mestiveis.
•
C. F. Boerringer Soehne G. M.
B. H. - recorrendo do despacho que
deferiu o feriste° dc termo 373.713
- marra - Acrosin - de Laboratório Climax s. A.
João Agripino da Costa »orla recorrendo do despacho que indeferiu
o registro do termo 373.733 - marca
- Brazo.
Alumínio • enlontaniees S. A. - recorrendo do despacho que Indeferiu
o registro do termo 373.827 - Montanhês,
Companhia Industrial e Comercial
Brasinotor - recorrendo do deferimento terem° 377.345 - marca Northemp - de J. Macei° S. A. Comércio,. Indústria e Agricultura.
Revel S. A. Indústria e Comercia _. recorrendo do- despacho que
indeferiu o registam do termo. 377.749
- marca - Mani.
Supercast Indústria e Comércio Limitada - recorrendo do despacho
que indeferiu o registro do térrno
377.-756 - marca
Supercast.
Supercast Indústria e Comércio Limitada - recorrendo do despacho
que indeferiu o registro do termo 377.757 - marca -- Supercast.
Vulcan Material Plástico S. A. recorrendo do despacho que indeferiu o registro do termo 260.563 marca - Vulcacel.
Mecânica Alfa S. A. - recorrendo do despacho que indeferiu o regesero -do termo 274.460 - maeca
- Alia. '
S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo - recorrendo do despacha
que indeferiu o registro do termo
334.610 - marca - Sabonete de Colônia Chimene.
Sociedade de R.sfrigeraçãO • Aurea
Ltda. - recorrendo do despacho que
Indeferiu o registro do termo - mi- .
mero 310.616 - frase de propaganda
- Aurea condiciona o ar para teclo
o Brasil„
Couro Moderno S. A. - recorrendo do despacho que indeferiu o registro do termo 343.'790 - marca Champion..
Indústrias Químicas e Sabões Sagres Ltda. - recorrendo do despacho que indeferiu o registro do termo 350.255
marca - Sagresol.
Brasdiesel Comercial e Importadora Ltda. - recorrendo do despacha
que indeferiu o registro do termo número 352.998 - marca - Brasdiesel.
Indústrias Villares S. A. - recorrendo do despacho que' deferiu o registro do termo 357.485 - marca
Magnetrônico - de Elevadores Atlas
S. A.
Oscar Flues Cia. Ltda. - recorrendo do despacho que indeferiu o
registro do termo 360.016 - marca
Noltuo
Ludoli Importadora S. A. - recorrendo do despacho que Indeferiu o
registro do termo 368.011 - insígnia
comercial - Ludolf Importadora S.A.
José St3duto Primo - recorrendo
do despacho que indeferiu o registro
'do termo 368.639 - marca - Guarany.
Laboratório Climax S. A. - recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 373.687 - Marca - Gaduol.
Textil Firatininga S. A. - recorrendo do despacho que Indeferiu o
registro do termo 373.850 - titulo
- Casas do Linho Puro.
Textil Piratining S. A. - recorrendo do despacho que indeferiu o
registro do termo 373.831 -'-titulo Casas do -Linho Puro.
Textil Piratininga S. A. - recorrendo do despacho que .indeferiu
o registro do têrmo 373.856 - titulo
- casas do Linho Puro.
Textel Peratininga S. A. - recorrendo do despacho que indeferiu O
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•titulo
registro do termo 373.861
— Casas do Linha Puro.
Textil Piratininga S. A. — recorrendo do despacho que indeferiu o
registro do termo 373.863 — titulo
— Casas do Linho Cru.
Textil Piratininga S. A. — recorrendo do despacho que indeferiu o
registro do termo 373.885 — • titulo
- Casas do Linho Puro.
Texti/ Piratininga S. A. — -recorrendo do despacho que indeferiu o
registro do termo 373.866 — titulo
— Casas do Linho Puro.
Indústrias de Meias Rainha Ltda.
— recorrendo do despacho que-indeferiu o• registro do termo 371.878 -marca — Rainha.
J. Macédo S. A. Comércio Indústria e Agricultura — recorrendo do
despacho que indeferiu o registro do
terrao 374.923 — marca — Frinorte.
Cario Mo. S. p. A. — recorrendo
do despacho que indeferiu o registrei
do tênno 375.539 -7 marca — Mebinol.
Companhia Química Rhodia Brasileira — recorrendo do despacho que
indeferiu o registre do termo .377.644
— marca — Rhodiaman.
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papéis perfurados, serem revestidas por uma capa de material
plástico que evita que as papéis se
rasguem; pelo fato de o- revestimento de plástico poder ser realizado na totalidade da mola eapirala lingueta ou de fio d,c arame;
pelo fato de a mola espiral ou
lingueta poder Ser também- confeccionada inteiramente de qualquer matéria' plástica. maciça ou
f- aca. prensada especialmente para
esse fim..
Segue o ponto 27

TERMO N. 0 100..183 •
De 29 de outubro de 1958
José Walter Liáglio — Itu
gstuia de São Paulo.
Nova disposição conatrutiva
poltrona com .mesa conjugada.
1. 0) -Nova disposição construtiva de poltrona com mesa conjugada,- constituída de assento ' comum, caracterizada pelo fato de o
enctisto ser solidário a lana, peça
lateral era L. em cuja extremidaPrivilégios de Invenção
de livre do ramo maior horizontal
se articula unia armação coin
TERMO N. o 105.750
formato aproximad,o de um G, ao
De 9 de outubro de 1058
assento presa lateralmente 'por
Amortecedores Bloaklyn S.A. — pino,. tendo, no trecho oposto ao.
extremo de articulação, um corpo.
,sao Paulo;
coin uma de suas faces lisa, -c-on,
Aperfeiçoamentos cm-arnortece- jogado pela armação em G ao en¡ores.
costo anóvel .da peça em L. _Segue o ponto 2.
Pontos Característicos
1. Aperfeiçoamentos em amortecedores,. caracterizado pelo fato
TERMO N. 0 106.307
do disco atarraahado no interior
Dc
1 de outubro de 1952 .
do pistão do conjunto e que 'faz
prevsão sare a válvula de passaNome: Koma Seno.
gem do óleo, ser provido de uma
Taubaté — Estado de São Paulo.
ou .mais saliências superiores. às
Novo tipo de classificador para
quais correspondem reentrâncias
da face inferior de -um bloco-in- batata, tomate, frutas e outros.
terno fixo do amortecedor.
Pontos Característicos •
Segue• &ponto 2.
1. — Nove tipo 'de classificador
para bata-tas, tomate; frutas e outros, caracterizado por ter uma
TERMO N.° 105.964
esteira ou lona que desliza sabre
De 20 de outubro de 1958
a base deixando um lugares aproDepositante: Arturo Olivero Ce- priados os produtos -a serem classificados por ordem crescente.
dono — México.
Um total de 3 pontos.
Cruzamento de tráfego.
Pontos Característicos
TERMO N. 0 106.468.
1. Círculo de tráfego para uma
interseção de ruas, caracterizado
• De 7 de novembro de 1958
pelo fato de possuir uma pluraliPanagioto Georgis.
dade de alamedas a um nível enPapadellis
— São Paulo.
rolando-se em serpentinas lado a
Câmbio e sobressalente para
:ado para o centro da dita Inter- motonetas
e outros.
ação, rampas para transferir o
Pontos Característicos
:ráfego entre pelo menos uma das
iitas alamedas o um outro nível e - 1. Câmbio sobressalente para
alamedas de. entrada e saída li- motonetas e outros, caracterizado
gando ruas radiando do círculo por um curto pescoço cilíndrico,
:.om os ditos níveis.
disposto atravessando uma aberUni total de 15 pontos.
tura central e circular praticada
no disco de tampa da caixa de
câmbio do veículo, pescoço êste
TERMO N. o 106.109
provido, inteiramente ao" dito disRequerente: Adolpho Herschel. co, de uma orelha extrema, fixavel à peça móvel de comando do
Depositado em 27-10-1958
câmbio; e externamente ao mesUm classificador para cartas e mo disco, o referido pescoço senlocumentos_em geral.
do dotado extremamente de um
orifício axial e rosqueado, • comi-'
Pontos Característicos •
nicante com um 'furo transversal
- 1. 0) Um classificador para car- passante, no qual se encaixa a
tas e documentos em gerai, carac ponta atilada de um braço de alafato de a respectiva-cerizadopl vanca, ai mantida sob aperto de
mola espiral, lingueta de metal, um parafuso cravado no dito orini fio de arame, com qualquer se- fício rosqueado.
Segue o, ponto 2.
0.0, na parte em que recebe os
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TERMO N. 0 106.603'
De 11 de novembro de 1958 Requerente: F. L. Sanidth
Co. S.A.
Copenhague . — Dinamarca
Aperfeiçoamentos relativos a
aparelho transportador de materiais em .massa.
Pontos Característicos
1. • Aperfeiçoamentos em aparelhos para transporte de material
em massa, compreendendo um suporte estacionário, formado com
aberturas, suficientemente amplas
p ara pérmitirern a passagem do
gás através das mesmas e através
do material, porém bastante pequenas para impedirem a passagemapor gravitação de quaisquer
quantidades ponderáveis de material, e membros transportadores,
os .quais deslizam em movimento
de vai-e-vem sôbre ao suporte e
servem para empurrar o material
à _sua frente durante seu, movimento avante, tendendo... porém
praa deslizar através do mesmo
em seu movimento de recuo, caracterizados pelo fato de' - que os
membros. transportadores são elevados acima, do suporte, a fim de
formarem- com o . meÉmo frestas
horizontais para permitirem a
passagem do gás e sua penetração
no material. •
Um total de 3 pontos.

TERMO Na' 106.849
De 22 de novembro de 195A

. TERMO N. o 100.024
Requerente: Auguste Dellac.
,De 12 de novembro de 1953 Béziers (Hérault) França..
Requerente: Wilhelm Baier Kg,
dastalação aperfeiçoada para a pt. oStockdorf próximo de Muni- dução clé água quente, por actunidação
que — Alemanha.
da energia solar>.
Mecanismo de fixação e de fePONTOS CARACIERISTICOS
chamento para tetos corrediços de
1, — instalação aperfeiçoada para
veículos, -em particular, de veíprodução dm água quente por acumula
culos automotores:
_
ção da energia solar, caracterliadá
Pontos Característicos
pzlo fato de que ela comporta um
I, Mecanismo de fixação e de ou mais receptores da Irradiação solar
fechamento para tetos corredi- (1) em comunicação com um cambiaços de veículos, em particular, de dor de calor (2) disposto na base de um
veiculas automotores, munido com reservatório de acumulação de água
um punho, preferentemente ,uma quente (3), sendo o dito cambiador
tranqueta excêntricamente dis- de calor, prolongado na parte superiof
posta com relação ao eixo do por um acelerador (11) desembocado
punho, barras de frenagem e um nè dito reservatório de acumulação
dispositivo transmissor de ener- acha do plano tnédio horizontal deste
gia, destinado a acionar estas úl- último.
Lha total de 8 pontos.
timas, caracterizado pelo fato de
que o .dispositivo .de transmissão
de energia consiste em uma peça
TÉ,RMO N. o 106.834 •
em curva, em forma de S e girável através clo'-punho, e contra a • ue 21 de novembro de 195t.
qual são apertadas. com o auxílio
General Eletric Company.
de um dispositivo de molas, as ex'Norte-Americana.
tremidades das barras de frenaAperfeiçoamento em diSpoaitisfa
gem, situadas• do lado de
Indicador visual.,
mento. Um total ele 3 pontos.
Pontos Característicos
•
. 1. Um 'dispositivo indicador visual para o contrôle dc uni fogão
TERMO N. o 106.8t r
ou aparelho semelhante caracteriDe 2Õ de novemivo de 1958
zado por um primeiro.atuador mó- L'Air Liquide Societe . Anonyine vel adaptado para ser ligado ao
Pour L'Etude Et ' L'Exploitation mecanismo ajustador de um- terDés Procedes Georges Claude — mostato, segundo móvel, adaptado para ser li gado a uma chaFrança.
Processo de separação de uma ve de contrôle. um indicador .de
miatura gasosa binaria por . ad- temperatura fixo ao dito primeiro atuados móvel, mu membro resorção.
cobridor seguro ao dito' Legundo
. Pontos Característicos •
atuados inUel e arranjado para
• 1 — Processo de' separação de recob2ir parclahnenic o dito indidito
uma mistura gaso:a binária; por cador ele temperatura,
Intermédio ele um adsorvente cr. • membro reccbsidor texdr
ia.-

"s•—

••n

paz de adsorver, a urna dada tem»
peratura, quantidades comparáveis, embora diferentes, dos :dois
gases componentes, mas a uma
velocidade suficientemente grande cria relação à velocidade de dl.
fusão .da misturas na massa de ad..
sorvente, e- podendo ser desgaseif icada sensivelmente à niesana
temperatura pela ação isolada do
vácuo, caracterizado pelo fato de
que, num recinto contendo adsorvente e desgascificado sob vácuo,.
deixa-se entrar, por uma primeira
zona asse recinto, uma dada
quantidade de. mistura sob pressão à temperatura considerada, a
qual, pouco depois do final da
admissão da miStura, transfegase do recinto, por uma segunda
zona desta, afastada da primeira,
uma primeira fração gasosa, baixando assim a pressão do recinto
a-um valor intermediário, e que se
extrai do recinto, sob a ação iso-'
lada do vácuo e a urna temperatura vizinha de temperatura de admissão, uma fração gasosa residual, • o conjunto dessas operações
podendo ser, em seguida, repetido
periódicamente pela introdução,
em cada período, de nova quantidade da mistura no recinto, após
extração pelo vácuo da fração gasosa .residual do período precedente. .
Um total de 12 pontos. s,

I

aaorta-'era 7
nela locaUzada de modo a Se sotrapôr a Orla porção do dito indicador de temperatura quando o
dito segundo atuaclor móvel é movido para uma posição correspondente a uma situação de "ligado"
da dita chave, e o dito indicadór
de temperatura tendo urna figura
geométrica em si de modo tal que
uma porção da mesma é Visível
através a dita janela e apresenta
uma configuração diferente quando o dito primeiro atuador móvel
é girado por sua faixa de movimento.
Um total de 8 pontos.
TERMO N. 0 106.837
De 21 de novembro de 1958
General Electric Company —•
Estados Unidos da América.
Aperfeiçoamentos em reforço
para espiras enroladas ao acaso
sem forma prévia.
1. Um aperfeiçoamento em um
reforço para espiras terminais enroladas ao acaso sem. forma prévia caracterizado por compreender numa máquina dinamoelétrica, trn núcleo compreendendo um
corpo magnético incluindo ranhuras axialmente dispostas tendo
condutores enrolados ao acaso
sem forma prévia nêle com as espiras terminais dêle colocadas
numa relação de sobrepos:ção exteriormente ao dito núcleo, e uma
tira continua, de material impregnado de resina colocada entre as
partes sobrepostas das espiras
terminais e de um compimento
suficiente para completamente
rodear ou envolver o núcleo, de
modo a que após a vulcanização
da resina no material, um cilindro de j.solamento substancialmente inflexível , seja formado
tendo uma força ou ação efetiva
na limitação do deslocamento das
ditas espiras terminais.
Um total de 7 pontos.

t

1

DIÁRIO OFICIAL (Seção III),
TERMO N.o 107.894
De 12 de janeiro de 1959
Cli ff or d Warren Smith —
Estados Unidos da América.
Curativo absorvente.
1.° Um curativo adesivo que
compreende um suporte flexível
e transparente, um adesivo transparente sensível á pressão sare
um dos lados do referido suporte,
no flado revestido pelo adesivo,
tendo o referido suporte uma
pluralidade de desenhos coloridos, que proporcionaria áreas alternadas claras e coloridas. Um
total de 18 pontos.

TERMO N9 106.976
De 28 de novembro de 1958
tAperfeiçoamentos em Cadeiras Articuláveis».
Rinaldo. Biachini — São Paulo..
PONTOS CARACTERISTICOS I° — Aperfeiçoamentos em , cadeiras
articuláveis
caracterizado por- duas
barras tubulares dobradas eia
sendo 'que uma destas barras ou seja
a que forma os pés trazemos da cadeira, tem os extremos de seus ramos
presos articuladamente nas adjecêncais
dos ramos da outra barra, que é levemente arqueada, oferecendo a sua
parte mediana à guisa de braços de
cadeira e a parte inferior em forma
de pés dianteiros, recebendo entre seus
extremos superiores um encósto móvel
articulado centralmente; sendo que as ditas barras em ,311»
que compreendem os montantes da
cadeira recebem internamente e em
altura correspondente, lima barra também em ali», que se dispõem horizontalmente e é recoberta de tecido e
consiste no assento da cadeira, estando tal assento articulado anteriormente
entre os ramos da barra que forma os
pês dianteiros da cadeira, por pinos"
um de cada lado, c apoiando-se posteriormente sobre uma travessa prevista
entre os ramos da barra que formam
os pés traseiros de ceda e disposta na
• TERMO N 9 106.838
linha horizontal determinada pelos piDe 21 de 'novembro de 1958
nos de articulação citados; sendo que
General Electric Company — Norte néste travessa e ladeando o assento,
pouco para trás da parte intermediária
Americano.
(Aperfeiçoarnrnto em suporte para dêste.
Um total de 3 pontos.
lâmpadas multiplo compressiva!» —
Privilégio de Invenção.
PONTOS CARACTERISTICOS
TERMO N9 106.9.89
O que a requerente reivindica como
De 28 de novembro de 1958 •
novo é:
Christiani & Nielsen A.S. — 'Dina1° s— Um suporte múltiplo para lâmpada fluarescente caracterizado por um marca.
receptáculo ôco com pelo menos duas
Uni sistema de projeções verticais
câmaras semelhantes recebedoras de sobre o fundo do mar.
lâmpadas •tendo aberturas na face
PONTOS CARACTERISTICOS
fronteira do receptáculo um disco mó1 — Um sistema consistindo de prolevel em cada câmara, os discos tendo
hertu-as para engajar os contatas das çães verticais, constituídas por exemplo,
lâmpadas, um par de ranhuras opostas por corpos que são assentados. sobre o
nas paredes laterais das ditas câmaras, fundo dos oceanos ou grandes lagos,
cada ranhura tendo uma garganta res- destinados à excercer influencia sôbre
trita, cada disco sendo provido de uns O transporte de matérias sólidas ao
par de saliências, opostas que deslizam longo do fundo do mar em' águas de
dentro das ditas ranhuras, cada salièn- locais onde a profundidade da água
cla tendo um assento para mola rela- é de importância, por exemplo, 1 nativamente largo e um pescoço estreito vegação, tal como na parte mais exligando a saliência ao lado do disco, terna dos portos, bôcas de barra ou
• e urna bobina helicoidal confinada , deu- entradas externas de partos. em canais,
tiaa 10. cada ranhura, pela garanta res- e nas rotas de navegação onde é
trita e comprimida entre a saliência convenieste manter a profundidade
corlrespondente e a parede traseira do derltro de- ura limite minium, caracter!.
receptáctdo para forçar os discos para 'sacio Mo, fato das projeçõea 'serem
fora e fechaé as aberturas ria face fon- de tal altura que se estendem-se através
seira ,
uma parte substanc , a1 da zona mais
Um total de 15 pontos.
p róxima do fun:'a do mar, na qual a,

matéria sólida proveniente do último
normalmente entra em suspensão na
água sob a influência de movimento
da onda, e de tal formato, dimensão e
posição que nrsta zona criarão rodamoinhos tão grandes que aumentarão
a altura da zona e a quantidade de
matéria sólida em suspensão, a tal
ponto que a sedimentação da matéria
sólida é dificultada a possivelmente
provocada a remoção da matéria
sólida.
,
.
Um total de 23 pontos.
,!
TERMO N° 107.203
De 9 de dezembro de 1958
Requerente: Else Behrens. estabelecida em Nuremberg, Alemanha.
aCaixilhos, especialmente Ciixilhos
para janelas, portas bem como a aparelhagem e os processos para a fabricação dos imesmos».
PONTOS CARACTERISTICOS
1 — Caixilhos, em particular para
janelas, portas e similares, constituído
em matéria plástica com alma interna,
caracterizado pelo fato de ser o caixilho de construção homogênea ou mono-peca, constituindo em resina fundida
ou reforço de fibras de sHriro, e numa
alma, de pequeno peso específico.
embutida na resina.
Um total de 16 pontos.

•TERMO lal9 107.322
' De 16 de dezembro cl; 1958"
Ritter Company Inc — Estados
Unidos da América.
Suporte Deslocável
PONTOS CA.RACTER STICOS
1 — Um suporte ajustável para
aparelhos médicos, caracterizado pelo
fato de compreender, em combinaeão,
um braço móvel de sustentação; e uni
suporte , montado, giratoriamente, sobre
o dito braço, abrangendo o dito suporte" uma peça estendendo-se verticalmante, prêsa a uma peça bifurcada;
pelo fato de apresentár a dita peça
bifurcada membros paralelos substancialmente espaçados, membros esses
que se estendem em ângulo agudo com
o eixo do dito membro que 9C estende
verticalmente; e pelo fato de que o
dito aparelho se acha montado, giratóriamente, entre os ditos me.mbeas
paralelos.
Um total de quatro pontos.
n •n••••••

TERMO N. o 107.802
De 6 de janeiro de 1959
SKF Aktiebolaget Sven,ska. Kutlagerfabriken — Suécia.
Mancai de rôlos.
PONTOS CARACTERISTIÇOS
1.0 Um mancai de rolos tendo
uni porta rolo que compreende
várias peças do porta rolo de
plástico, onde uma provida com
pequeno número de bolsos adaptados para ajustarem os rolos,
nela- localisados, e consistindo
de um par de porções arqueados
interconectádos ,por barras transversais, ditas peças sendo mantidas juntas por meio de anel
guias metálicos, • earacterizado
pelo fato das superficies convexas
externas ' das 'porções arqueadas
serem providas com porções,
ranhuras circulares ou - projeções.

• ' Fevereiro 'de 1962 497
que se ajustam acuradamente era
ou sobre os alieis gulas e diz.
postas . para serem postas em
engajamento com os mesmos
mediante deslocamento, para fora,
das peças do porta-rolos em direção aos anais guias, em conse•
qüência do que êstes últimos recebem, as forças 'centrífugas ano
atuam sôbre as peças do porta..
rolos. Uni total de 13 pontos.
TERMO N.° 107.831
De 8 de janeiro de 1959
• "Um fêcho rna/gnético para
portas de móveis e outros".
Móveis Teperman S. A.
São Paulo.
PONTOS CARA.CTERISTICOS
1.0 Um. Mello magnético para
portas de móveis e outros, caracterizado por uma caixa de
paredes delgadas em material
plástico, .tendo seus extremos do
menor altura em forma de orelhas que apresentam centralmente rasgos, tendo interna.
mente dois Nimans permanentes
formados por blocos quadriláteras, alongados, • dispostos transversalmente e em pé junto às
paredes da dita caixa, saindo
uma das extremidades de tais
blocos, pouco saliente da caixa,
por aberturas anteriores previstas
nesta parede; sendo • que tal
caixa é fechada inferiofmente
por uma tampa que é prêsa por
rebites descendentes da própria
caixa, estando previstas nesta
tampa duas aberturas que servem de . encixe a dois dentes inferiores dos blócos acima citados, um para cada blóco, garantindo-lhes assim a estabilidade;
sendo ainda previstas em tal
tampa e em posições correspondentes aos rasgos das orelhas
da caixa acima citadas, dois
rasgos semelhantes à aquêles,
atravéz dos quais passarão os
parafusos que deverão prender o
conjunto em ponto conveniente.:
Um total de 3 pontoa.
•

WRIvr,o N.° 110.180
De 5 de maio de 1959
Hldrotécnica Comercial & Industrial Ltda. — Rio Grande do
Sul.
Aparêlho dosador a sêco para
fluossilicato de sódio.
PONTOS CARACTERISTICOS
• 1.0 Aparêlho dosadOr a sêco
para fluossilicato de sódio, caracterizado por compreender inicialmente um conjunto de motor
e caixa de redução, com eixo de
saída 'vertical e provido superiormente de um alargamento tubular, ao qual é solidária externamente uma roda dentada horizontal; e no dito alargamento
tubular sendo encaixado um pescoço cilindrico,, ,com mola interna, e. Saliente çentral e interior:mente de .atirkir ;.1' grande prato
eirewgr, que ., y0.44,nferiormente
ttn'i: bocal ! cilinalgaça: de ,.salda de
granda .i rrf ciplente depósito
em forma de funil, bocal êste
de posição fixa e excentrica ao
referido prato; e sendo prevista

01ÁRIO OFICIAL s, (Seç;L: o
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).inda uma caixa cilíndrica ver-

semi-tubulares divididas por um corte a.p.;ais 6 cbturado na parte superior.
TÊnmo- N.. 9-1.862
fixa sôbre a caixa de.re- lóegitudinal e orientadas para a borda per urna ratU.neia em forma de pastsde junlyn de 1957
cle`6
'dução citado, e prov,Id• interna- superior da sa:a.
•
H.D.
lhalarm
Um
total
de
4
pontos,
knente de rola helicoidal 'com •
Manufacturing Co. •
An-J:rica.
esera superior, prealonante da'
• TERMO N Q 91.597
•periferia do prato circular , contra
"Pulverirador .de compressão'.
de 23 dc d?zembro 'de 195.5
TERMO N.° 114.684
p bocal cilíndrico citado. Mn
Pontos • Característicos
total de 5 pontos.
•
Úiacomo
— Itália- .
1 Depositada err 11. 11 . 1959 . .
1.
—
•Una
putacrizador para liatit
"Aperfcioamentos
-CM
"
relacionn-,
Requerente: Mt rtiniano
dos, caracteriudi, por ter um depósi.
dc. )s com lântpadaS elétricas". .
(São Paulo).
•
TERMO N. 0 112.298
to para o . liquido, incluindo 'uma
Pontos cc,raeterístics
montagem
atirai, conexão etn
'Uns
niavo
tipo
de
salio
abo
para
De 3 de abri/ de 159
cação cem o interior do depósito, e
sapato de mulls,r”.
1
--Us.
lâmpada
ch:tfica
do
tipo
EstampOtec
Meanica
provido cc.m. ‘lispositiv'os para proje- dividido por mu diafragma naio perPontos
racterístices
Ltda. — São Paulo.
tr um. faixo luminoso de_est,.ncla e um furado, em irias câmaras. uma da3
• Novas - disposiçées construtivas
1. 0 "Um Miai) tipo de salto alto faixo luminoso de tráfego, e que é quais é aberta para a atiaoafe.aa c coaem protetor para parachoques para sapato de mulher", caracteriza-se apropriada para ser usada nos faróis (tini uma mola de compressão, poude 'veículos em geral.
por a totalidade . do corpo do salto, ser dianteiros cle"vciculos a motor que te, sando muna Catremidade • :;Ore dito
moldado numa Unica peça inteir:ça alam um cspélho parabolico e um pri- diafragma, c a outra interiormente
REIVINDICAÇÕES
em material plas`ico, cujas alturas po- meiro filamenio localizado substancial- contra a parede final da peça e tu •for! -1." "Novas disposIçiles constru- dem variar nos comprimentos conven- mente no foco do dito espélho para- ma de capa.a monta-ia no conjunto
tivas em protetor para. -paracho- cionais,
compressão,
bólico, caracterizada por encerrar em •para ajuste da mola
iques de veículos em geral", caUm total de 3 pontos.
combinação uni filamento para proje- enquanto a cámaro do lado oposto do
racterizadas pelo fato de comtor 'um faixo de tráfego e dispositivos dialrágma- é dividida por uma . parepreenderem a apação, á parana forma de uma tela opaca dispostos de em dois compartimentos, um dos
:choques usuais, :20 três Nças,
TP.RMO N.° 114.989
de modo a impedir que pelo menos a quais comunica-se através da passafixados por parafusos que atramaior: parte da metade superior do gem -na coaexão. com o • interior do
de 23 de novembro de 1959
~saiu: furos normais do paraespélho seja alcançada ou atingida pe- vasilhame, enquanto o outro compar'choque !ou ne'e pratcatios, sendo
Compagnie de Saint Gobaio
los raios cle luz Projetados pelo dito timento é aberto para unta passagem....„.
que uma das peças se apresento França.
segundo filamento. Total de. 10 pra- de descarga. dita parede transversa
sendo provida com uma porto na
sia forma de tubo em "U", inAperfeiçoamentos em preces.% tia tos.
um pino . é Montado folgado e ajus,vertido e com 03 ramos relativa- bojamento das Valsas de vidro, e 'lisa
tável por uma mela. que o compri¡mente curtos e base alongada, estivo para a sua execução.
raa apoiando uma extremidade contra
:enquanto que • r.s demais peças,
TERMO N.° 94.404
Pontos característicos
o chafráoinii, enquanto a outra extredispostas late:a:mente, simétride 20 de maio ' de 1957
midade do dito pino, juntamente com•as, se apresentam com corpo
1.0 Aperfeiçoamento em processos
'arqueado a que se „liga segmento para bojar Pilhas de vidro nas quais
Dorval Soares Pinheiro e Victor o primeiro compartimento mencionado.
constitui um membro de fechianmto
tubular em "L", com ramo menor a Rilha suspensa em posição vertical balan — São . Paulo.
para dita passagem cm tómo do pino,
yoltado para baixo e dotado de e bolada entre dois conformadorea des•
Pontos Característicos.
c teci ,
outro membro invertido cotrifico, o mesmo ocorrendo com locados um em direção ao outro por
c geradores de cama- nto um • capuz, ou uma base óca, pro'Lançadores
às. extremidades da peça
meio de' as' comprimido, caracterizado
das de proteção vegetal Para uns vida com uma ou mais aberturas na
"Ti". Segue o ponto 2.
pelo fato de que a gradação das ve- agrícolas
sua perifer:a, errava das quais lia
em geral:.
locidades no processo de, bojamento
Lançadores e ,geradores de ca- quido sob- pressão • pode fluir, vindo
prepriamente dito 6 regulada por pres- madas, de proteção vegetal para fins do depósito através da dita pa3sagem,
Timm N.o 112.533 . .
são hidráulica.
agricolas cru geral, caracterizados dentro da base ôca,- dai para fora" peDe 28 de abril de 1959
Um total de 3 pontos.
mais . pelos desenhos modelos, proces- las ditas aberturas, • e nu espaço en:. Mario Nakamura — São Paulo.
sos 'de produção . e aplicação e todos tre o exterior, da base ôca e a pare- •
luminosa para veículos
os produtos em base dos principies de envolvente do 'corpo do conjunto,
l-.emPlaca
•
TERMO N.° 117.103
acima mencionados. Total de pontos e através da passagem rente "ao pino
geral.
para o compartimento aberto Para
!,
16.
de 16 de outubro de 1959
REIVINDICAÇÕES
passagem de descarga. Total de pon_
Titulo:
Nevo
modelo
de
chupeta.
tos 4.
I." "Placa luminosa para reiTERMO N.° 94.'105'
Requerente: Luiz Estavas Ortege.
,Culos em geral", caracterizada
!pelo ; fato de consistir de caixa — São Paulo.
de. 20 de maio de 1957
TERMO N 9 9-1.9p
netálica ou , de. outro. Material
Característicos
Dorva/
Soares Pinheiro c Victor
l 'qualquer apropriado, caixa essa
.13 de junho de 1957
de
1.0 ' Nevo modelo de chupeta, cons- Balan — São Paulo..
portadora em seu interior de
"Coletores e protetores de cat.; e
Austin Roberts — S. Paulo.
t una ou Mais lâmpadas, cuja luz tituída por um disco 'e suporte usuais,
"Aperfeiçoamento em tampas rzro
!atravessa: perfurações executadas ao qual está ligado o corpo da chu- outros na derriça ou colheita".
-frascas em geral".
'em chapa disposta na parte 4an- peta de eapuma de latex ou plástica,
Pontos Característicos
tterior aberta da cabra, perfura- com superfície impermeabilizada, caPontos Caruleristieos
1 — Coletores e protetores de
, cões essas correspondentes ao racterizada pelo fato da mesma ser café e outros, na derriça ou colheita,
1.
—
Aperfeiçoamento
em tampas
achatada
com
o
diâmetro
horizontal
:licenciamento do veiculo,' estando
caracterizados pelos • desenhos, modet zob. a mesma disposta placa de substancialmente maior que o vertical, los, processos • de _produção matarias, para -frascos em geral, caracterizado
placa delgada . circular provida de
'material transparente,.. sendo o doaada de pequena saliência ponteagu. aplicações e produção dos mesmos, em por
aba onduladm sendo a plata doada da na extremidade itere e de projeção
Conjunto
fechado
por
moldura
base
dos
princípios
acima
mencronaem sua superfície, de cartaleta circular
i
quel se cotai-ma como o suporte já
,- ! periférica fixada por parafusos a
dos. Total de pontos 10.
rebaixada, adjacente a faixa : circun;Uiaterais, apresentando, ainda, a peduncular na extremidade oposta com
dante periférica saliente, sendo ' o conplaca perfurada os orifícios cor- citado, de tal forma que sua parte cenjunto ainda provido de disco cle verespondentes para a colocação trai configura uma esfera ou elipse,
TERMO Ni 94.847
dação. Total de pontos 3• •
ovoide
ou
figura
earnelhante,
extremao ponto
do lacre normal. ,Segue
.
mente achatada.
• de 6 de junho de 1957
2.
Segue o ponto 2. .
• ,Manufatura de Brinquedos MerTERMO 1\1 9 95.486
cúrio de josef Stumpf
S. Paulo.
8 de julho de 1957
de"
• TERMO N.° 114.366
"Aperfeiçoamentos em petecas em
TERMO N.° 117.453
Merck Co.- Inc.
E.U. da Amede 29 de outubro de 1959 •
de 26 de fevereiro . de 1960
rica.
"ral".
Perdei
Característicos
• Soares Produtos de Borrach S A
"Processo para preparar compo'...tos
Soares Produtos de Borracha S. A.
Estado da Guanabara.'
1 -a- • Aperfeiçoamentos em pete- químicos".
Unia saia ou aba sinalizadora para — Estado da Guanabara,
cas era geral, caracterizados por uma
Pontos Característié-os
e motonetas.
4
Uma rolha para vidros de soros e semi-esfera ôca, de borracha, fixada
soluções
endovenosas.
pela
bôca
a
um
disco,
recobertas
por
Llas
processo para a prepara
1
Pontos característicos
uma peça de feltro, mantida em posi- ção de ácido 3-metil- 3.5-cliihciroxipcnPonto
earacásrístico
• Urna saia ou aba sinal' d
ção pela borda de uma cápsula inver- tanoico e beta-metil-beta-hidroxi-delta- %
1. 0 Uma relha para viaaos de soros tida, disposta sôbre o disco citado, valero-lactoua, caracterizado pelo fato •
:era Motocicletas e motonetas, 7ararrl
u cerizada por uma peça trapezoidal do- e outras 'soluções endovenosas, carac- :lendo • na 'cápsula e no disco, feitos de se reduzir, parcialmente, um diésliada de três caixaso excrtecrencias terizada por um corpo Oco, core os orifícios para encaixe e fixação dos ter inferi& de ácido Intul-3, .5-dlidisaraellepipádieas 'na faceu
cantos internos arredondados, com dois bicos das penas da peteca. Total de clroxi-peutanoico e lidrolisar d:to
caias essas ligadas Paossardiigseide: Canais na parede superior, uns ,Llott pontos 2.
ter inferior de ácido 3-met11-3,5-iihi•
ii
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' TERMO N.0 98.306
3.300 pés por minuto, dispostas afala
droxi-pentanoico e hidrolisar dito és- interna do receptáculo dita vareta tem
ladaa rulre si substancia !mento só.
ter no desejado ácido e lactona. To- um orifício lateral comunicante com
De 7 de novembro de 1957
bre Atido comprimento da zona Ao n.
um pequeno canal que se prolonga até
tal cie pontos 4.
a extremidade externa da ponta da vaGeneral Electric Company .-- Norte- gada, e montado para girar seus
contato com outras superfícies sóli•
reta; terminando em uni furo 'cie saída; Americana.
das, enquanto contrariando a rotação
esta
ponta
do
suporte
em
forma
de
Aperfeiçoamento
em
cabo
blindado
TERMO N.° 97.261
massa da corrente ¡soltamente
guarda-chuva se assenta por encaixe com tiras de Ralhas metálicas lamina- da
com as laminas rotativas, assina suDe 24 de setembro de 1957,
ou roscagem e penetra numa base- das.
jeitaudo a corrente fluindo através
reservatório, constituída duma peaa esda zona referida a ação violenta de
São Paulo.
Aziz Abuassi
Pontos
característicos
férica que se fixa no bali° duma peça
distenção e , agitação hidráulica, codMimo conta gotas.
em forma de piramide invertida e que
O que à requerente reivindica como tinuamente • passando a corrente de
Pontos cáiactcristicas
produtos da zona final de salda da
capta a água da ponta da vareta e nõvo é:
1 — Um cabo blindado caracterizado zona de dispersão e," enquanto maIi.
I — NU° conta-gotas, caracterizado constitui o reservatório propriamente
tendo a corrente em adequada turpor um corpo tubular, de formato su- dito, em cuja parede 'do funlo se por um condutor central, uma camada bulèneia para impedir sedimentação,
avemente tronco-cônico, provido ao rosca uni bujão para , esvaziar dito de isolamento saibre tal coalutos e duas passando a corrente diretamente a, e
alto de cabeçote maciço/ terminal, com reseavatõrio; cada uma , das extremi- camadas idênticas de fita flexivel de através, unia abertura anular praestreito conduto interno longitudinal, dades superiores das varetas laterais blindagem sólare a dita camada de iso- gressivamenta decrescente, entre sucabeçote aste equipado com pequena sZo unidas à vareta central por meio lamento, a dita fita de blindagem sen- perfícies sólidas colocadas co-axialcapa de cobertura em formato de ca- de hastes; as varetas laterais tatu na do de ft:ilha metálica condutora refor- mente, com movimento relativo ráneca invertida, e ainda o mesmo corpo parte interna pequenos alojamento-a nos çada com um Material dc suporte e pido de rotação, entre os superfícies
a máxima abertura sendo
tubular sendo provido, pouco acima cie quais se encaixam os terminais dobra- sendo enrolada em espiral em camadas referidas,
não menos do que 0.01 polegada, e a
sua extremidade inferior, de aba late- dos das hastes e a outra extremidade interna e externa, a camada interna minica abertura não excedendo de ral circundante, com bordos revirados das hastes se encaixam em aberturas tendo a Rilha metálica para dentro 0.01 polegada.
ortogonalmente para baixo, bordos êstes de uni disco solidária a um segmento com uniu borda recobrindo a camada
Um, total d .0 17 pontos.
. •
de superfície interna lisa, resqueada ou tubular componente da própria vareta externa, que tem a falha metálica para
central.
-Total
de
pontos:
2.
o
lado
de
fora,
de
modo
que
há
concom encaixe adequada qualquer para
tato de metal . contra Metal entre as
Ts"..11M0 N. 98.593
fixação ao gargalo do frasco. — Total
camadas — Um total de 7 pontos.
de pontos: 2.
'De 20 de novembro de 1957
a TERMO N.° 97.603
Salusbi Tadano — S. Paula ,
De 8 de outubro de 1957
TP.I1:110 N. - 98,307
"Dispositivo protetor para gim a rinTERMO N.° 97.418
chavas
Requerente: Wilmot-Breeden Limited
De 7 de novembro de .1f17
De 30 de setembro de 1957
— Inglaterra.
Pontos característicos
Baldei/ Nla nu facturiog Co. — E.
_Aperfeiçoamentos em ou relativos a U. da América .
Rigesa S.A. Celulose Papei c Em1.1
Dispositivo
protetor tiara guarmecanismos dc aferrolhamento.
balagens — São Paulo.
"Dobo - elétrico para a trÁnsnsissão da-chuvas, caracterizado por • uma
Pontos Característicos'
Embalagem em forma de cesta para
de energia elétrica de alta freqiién- capa de revetdisnento, plástica ou de'
material similar., inteiriça ou (In
eia " .
transporte e acondicionamento de gar•
1 — Aperfeiçoamentos em ou relatigomos, e de configuração e tansanbo
rafas.
Pontos
característicos
vos a mecanismos de aterrolhan:ento
semelhantes aos da copa do guarda•
Pontos carac(ertsttcos
compreendendo um membro de ferrolho • 1.1 Um cabo elétrico para a trans- chuva, sendo provida centralmente, a
dita capa, de uma ponteira, em lim1.°) Embalagem em forma de casta um membro atuador, um percussiar e missão de energia elétrica • de alta p
o da qual se monta por amarrilim,
para transporte e acondicionamento de dispositivos de mola que solicitam coa:" fregiiéneia compreendendo uns par ue colagem
outro processo qualquer,
condutores espaçados, uni núgarrafas, caracterizada pelo fato de ser tantemente, o referido membro atuador fios
cleo continuo de material isolante ponteira esta' dotada de alojamento
numa
dada
direção
caracterizados
pelo
constituída a partir de duas peças apemultiedular de baixa densidade se interno longitudinal, pelo clual ada p
nas confeccionadas em papelão ou si- fato de • que o referido membro de fer- parando os ditos fios condutores e
-taseUbropnlmiarolho
se
acha
montado
visando
a
cm
milar, uma delas formando simples cin- movimento anguiar em tõrno de um um revestimento mio poroso Caseis - vre do eixo do "•marda-chuva.
Um .total safe 3 pontos.
cialmente wiso, impermeável a fluita de formato qualquer e que ampara
a segunda peça interna que se presta eixo, de modo a poder cooperar com dos, e compatível com o material qu
de divisor para células, peça essa do- o referido percussor, ficando sua posi- constitui o núcleo que cerca os fios
TAUXIO N. 93.718
tada a partir de fólha retangular alon- ção de aferrolhamento impedida de re- condutores elétricos _ e o núcleo,
gada, dobrada em duas c provida, jun- alizar ésse movimento angular na dire- núcleo tendo uma constante dielatriDe,23 de novembro de 1957
menor que aquela do revestimento a tal dobra, de abertura demitiriam; ção de desaferrolhamento pela ação do ea
Bico para 'recipientes, com retento, pelo- nrentss uura parte substante de alça, sendo que cada parte da referido membro atuador sob a influ- cial das células individuais do n1:- tor de pingos — Patente do Modatira assim dobrada se aprcsenta, nas ência dos referidos dispositivos de eleo sendo vedadas , .unta das outras lo de Utilidade.
extremidades. com duas faixas, deli- moia de encontro a 'uma superfície do e o núcleo sendo integrahnente lidürg N . Crba
São Paulo.
1.") Bico para recipientes, coimi . mcmitadas por vincos, a mais extrema membro de ferrolho; e pelo faia) de gado ao revestimento para previu ir
é
moque
o
referido
membro
atuador
com recorte que determino a formação
o fluxo longitudinal de gás ou vapor tentar de pingos, caracterizado por
um recorte ou canal invertido, na
de aba rebativel perpendicularmente .,to vimentável para longe da referida su- através do interior da bainha.
perfície,
visando
a
uma
nova
coca:croSegue-se uni total de quatro rtit in- Seja, com suas margenS voltadas
piano da segunda, contra o qual chega,
para baixo, formado desde a extretambém, unia segunda orelha destacada ça° com o membro de ferrolho c a uma dicações.
midade ou ponta do bico, na parte
das regiões adjacentes das c:trada'S ti- positiva rotação clêste último, da 'sua
inferior do mesmo e estendem] a-se,
ras, orelhas "essas que conformam divi- posição de alstrelhatnento para .a aua
sol,
o canal normal do bico, para trás,
, 1V1,110 N. 08.312
sões perpendinculares ao citado piano posição de pleno d esa ferrolham en to.
ligeiramente
inclinado, para penetrar
posição
essa
na
gur.1
o
movimento
de
De 7 de novembro de 1957
da faixa mais interna. — To'al de
na
parte
,inferior
da. parede do bico
retórno do membro atuarlor para
pontos: 2.
e' terminar num orifício que estabeColumbian
Carbon
Co..
—
E.
posição, original fica iam:ando pela in- da Ainériea
lece a comunicação com o interior do
cidênaia do mesmo membro, sob a ação
recipiente.
"Pratesso
e
aparelho
para
produdos referidos dispo:atives de muL, da zir dispersões de articulas sólidas".
Um total da 2 pontos.
TERMO N.° 97.553
encontro a uma outra superfície
Depositado em 7 de outubro de 1957 refer:do membro de ferrolho. — Total
Pontos característicos
TIU1310 N. 98.334
1.0) Um processo conenuo para
Requerente: Carmine Oliviero
S.' 4e pontos; ,15.
produção de dispersões d.. partículas
Paulo.
De 29 de novembro de . 1037
de material sólido finanieute dividiOriginal suporte de guarda-zimvaS
TERMO N.° 97.796 •
•
Tudúst ria.. Reunidas Elét ricas e
do, , em um melo líquido. compreen.ombrinhas.
dendo as seguintes fases em combi- Metalúrgicas Ireis, Ltda. — S. Paulo.
De 17 de catubro de 1957
"Aperfeiçoamentos em ou relativos
nação, formando uma dispersão pra.,
Pontos característicos
Germano Novack -- São Paulo.
, liwinar de partículas sólidas numa li- a Chuveiros elétricos".
0
1. ) Original suporte de guardaNaivo instrumento de desenho.
quido, carregando continuamento
1.") "Aperiemoanientos em ou rehuvas e sombanhas, caracteriza-se pof Privilégio .de invenção.
unia mistura preliminar no mesmo, lativos a ehuveiroa elétricos", asses
mesmo se apresentar com o formato
corno uma corrente fluindo de modo constituídos de .dupla câmara sepaPontos característicos
.enerico de um guarda-chuva comum,
constante através de uma zona de rada por mona:ama elástica, caracte— Matai instrumentia de desenho, dispersão confinada e alongada, de rizada . pelo fato de 'que a tal mem'ispOsto verticalmente c parcialmente
bertas as varttas: as vararas, baia caracteaizado por uma peça substanc.i- seção transversal uniforme e relati- brana São coladas -arruelas de borssim a parede externa do suparte car- abacate triangular, com graduaçaes em vamente pequena; e - desagreganda racha' Ou silltilar, nos pontas -que a
de partículas • sólidat quan- mesma é' atravessada pelos pinos que,
spardm no tecido dos guarda-chuvas dois dos seus lados, sendo no terceiro agregados
as mesmas pasma através da sues na câmara superior formam os consombrinhas, sso Metálicas ou de outro lado, prevista uma saliência senni-cr- do
pia zona, submetendo a corrente a tatos flutuaotes, :e ;que: inferiormencomo um transferidor ação
material e compastn como' que um re- colar.
continuada de unia niaatiplici- te., recebem fios ,coadutores, que alisen,
e
provida
de
um
rasgo
alonaatia,
ceptaculo'd'aigua escorrida; na vareta
dado de láminas rotativas a alta' velo- mentam' a aatalstanala. sendo .que
:entrai, metálica, se fixa por roscagem do na peça citada previstos. ainda, cidade, tendo extremidades asiauça- tais' arimélai
na fa ce
-•
ou outro meto, o Cabo superior; n va- rasgos 'alongados era angulas 'adequa- das afiadas, e rodando peroendicular• suaeriar . da pastillib aerâmica, cavireta metálica interna é inteiriça até dos com os lados da peça. — Total mente à direção do 'fluxo, 201no uma dades da mesma forma,
Um total de 4 pontos. I
velocidade na ponta de pelo menos
*certo ponto c, na zona mais baixa e de pontos: 2.
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TÉRAIO N. 98.901 •
De 3 do dezembro de 1957
Batista GaÉriele Valenti — Urn-

Seção III)

TÊRMO N.° 100:207
se para " construções e fabricadas de
concreto armado, respectivamente conDe 5 de fevereiro de 1958
creto p‘rote.ndido. Total de pontos; 13.
Thorkild Olsen — Niterói — Estagua.y
do do Rio.
"Nevo je-g"co de divertimento de aa"Um nevo modelo de gaveta para
,TÉRMO N.° 101.705
ião". •
arquivos''.
De 15 de abril de 1958
•
Pontos característicos
• Pontos carac(etíslicom
Êtablissemeuts Aesup — Liechtens1.") Um lego de divertimento de
1. 0 Um nevo modelo de gaveta tein.
salão . e/ou lugares públicos, carac- para
arquivos, • caracterizado por consis"Eectiva elétrica para dentes".
terizados por compreender unto pista circundada por uma banda cou- tir numa gaveta de formato comum,
Pontos •característicos
tináa formando quadro, no interior compreendendo duas chapas soldadas
em
li,
tendo
no
funda
duns
séries
de
Esctva
elétrica para dentes comde cuja .pista se "- há previsto a polodição - de troneiras e cordeação de rasgos paralelos e . equidistantes, no 'preend'endo uni cárter oblongo,' forpaus que - tãO voltejados por uni pião sentido do comprimento da gaveta. mando punho, um Motor elétrico aloTotal cio pontos: 3.
jado 'neste cárter e uma haste atralo pelo jogador.
imoáá
vessando este último numa das -suas
Um total de 4 pontos.
extremidadee e levando a cabeça da
• TÉRMO N.° 100.607
esceva, imprimindo dito motor à haste
Do 26 de fevereiro de 1958
TÉRINe10 N.° 98.908•
turs movimento de oscilação em volta
do seu eixo, caracterizada por uns disPeter Muranyi — Gen Paulo.
Depositado ene 3-12-1957
"Argola e respectiva tampa de en- positivo . do estancamento disposto no
Reauerente: • Usina de Laticínios caixe sob pressão pare recipientes em interior do cárter e formado por dois
anéis elásticos (48-49) montados um
•Abbud Ltda. — França, Estado Co geral".
sabre a dita haste, o outro selara uma
São Paulo.
Pontos caracter ísticOS
parte fixa do cárter, ficando estes dois
-Nevo a* condicionamento poro 'queiArgola
e respectiva tampa de encai- anéis lidados em todo o seu conterno
jos : especialmante do tipo Provo l one e
por uneei tela (51) de material elásdo tipo Cacio Cavallos (cabaça) e ou- xe sob pressão para recipientes em tico, por exemplo. neopreno,• plissado
troe produtos alimentícios, tais como geral, caracterizada: a) peio fato da longitudinzilmente.
argola ser provida do urna aturalida_salame e outros".
de de reforços estampados, sendo uni—
cirealares copcentricos e outros • transPontos característicos
TieRMO
N.° 101.906
versais, praticados uns na face supe.t.°) "Nevo acondicionamento para rior o outros na face inferior da arDe 2 de abril de 1958
queijos especialmente do tipo Provo- gola; .1)) pelo fato da argola apreCarlos Augusto Francisco Soffredi
lorse e do tipo Cacio Cavallo (caba- sentar na _sua face superior, porto da
ça) e outros produtos alimentícios, tais tampa, uma saliência seguida de" una — São Paulo.
como salame e outros", consistindo em rebaixo maior ou menos profunde, cujo
"Nevo 'sistema múltiplo de- construurna caixa com qualquer formato e di- centro fica sob a extremidade reliira- ção c:vil dotado do mecanismo, o qual
mensões e caracterizeda por dispor na da da tampa; e c) fato do que possibilita que uma parte do prédio
tampa e fundo um ou mais furos para a tampa tem o seu fundo alargado ou seu todo possa ter um movimento
e saída de um cordel cu barbante que para - fora, formando um friso perifé- de rotação mitra si próprio".
é amarrado ao produto contido no in- rico saliente que serve de batente
Pontos característicos
terior da caixa tal COMO O queijo tipo .para a ^extremidade livro o flexível da
1.°, invenção' de um nevo sistema
• Provolone e tipo Cacio Cavallo (ca- argola; tudo .substandalmente como
. baça), salame ou outra', e de_forma descrito e 'representado no desenho múltiplo de construção civil dotado de
mecanismo, o qual possibilita que Uma
a se poder prender a uma barra ou "nexo.
parta do prédio ou seu todo possa ter
gancho, o ainda de os ditos furem com
uni movimento de rotação, caracteriqualquer conformação, poderem ser dis'1.`ÉRMO N.° 100.845
zado por poder ser constituído de um
postos em quaiaquer pontos dds faces
único bloco (arra-ha-céu) rotativo,
da caixa, e finalmente d a a caixa poDe 7 de março de 1958
conforme figura J assim como uns bloder dispor dos- dizeres e marcas de
Aristoteles Gombs dos Santos — Es- co (arranha-céu) rotativo mas dotado
propagandas convcacionaie e relacionatado da Guanabara. •
da urna terra fixa dotada de grande
das com o produto nela contido.
"Aparelho compressor manual de uso baae (alicerce) no subsolo figuras K
Total de pontos: 2.
doméstico".
e 13, F. assim corno um terceiro sistema dotado este de um bloco; rotaPontos característicos
tivo de vários andares e trabalhando
•PÉRMO N.° 99.830
mesmo, acoblado de um grande bloDe 18 de juneiro de 1958
1. 0 "Aparelho compressor manual do /oco
fixo, ocorrendo estar o bloco roum doméstico", caracterizado por posCharles Julian Baffet — Rio de Ja- suir um esquele' a de sustentação fora tativo ddtado de um mane 1 de apoio
neiro.
i modo por uma coluna vertiçal, susten- axial, em sua parte inferior e opoiado
tando duas traves horizontais parale- em seu grande bloco fixo ora mencio"Botão rebite".
ao mesmo tampo que possui oulas, em planos superpostos, com orifi- nado,
tro
mancai
(radial) na parte de cima
Pontos característicos
cios guias coaxiais verticais, nos quais e estar o mesmo
seguro tamb,ém por
i funciona uma haste vertical, susten- urna espécie de "mão francesa", no
1. 0 Um botão rebita... que Se carac- tada superiormente por urna mula he- grande bloco fixo, tonforme figuras A
teriza por possuir um cravo cm ma- licoidal envolvente, apoiada na parte e G, assim censo um quarto sistema
terial plástico fusível a temperatura superior da trave superior e em uma dotado do um bloco rotativo, constirelativamente baixo, incorporado ao falange ainda superior, &Obre cuja ca- tuído de vários andares 'pendente por
beça, ou extremidade superior assenta uma grande coluna, trabalhando prinbotão. Total de- pontos: 11.
o corpo de uma alavanca, cuja extremidade está fixada por pino na extre- cipalmente em- tração a qual coluna
TERMO N.° 100.132
midade da coluna vertical, tendo movi- O-sustentada • (suportada) pelo grande
mento angular em terno desse pino e bloco fixo arranha-céu, prepriamente
De 11 de janeiro de 1958
contra a extremidade da haste verti- dito, e devidamente projetado para tal,
Fábrica de Brinquedos Triangulo cal, sendo manejada por um cabo ex- conforme figuras C, D e E, assim como
outros sistemas possIveis e similares
Ltda. — 8. Paulo.
tremo. Total de pontos: 5.
a una destes quatro aqui apresentados.
"Um nevo entretenimento de Salão".
Total de pontos: 18. •
TÉRMO N.° 101.304
Pontos característicos
De 15 de março de 1958
TÉRMO N.° 102.070
Willy
Karl Baur, Karl Budiner Holde
I.° "Um nevo entretenimento
De
30 de abril de 1958
salão", Caracterizado pelo fato de ser larmann e Heinrich Hopp — Est. Rio
constituído do bexiga ou almofada de G. do Sul.
Comércio e Propaganda Especializa"Nevo tipo de lajes pre-fabricados da' S.A, — São Paulo.
borracha ou similar, constituída sirn.
plesnsente por ciais discos planos desse _de concreto armado com vigas em
"Nevo modelo de relento: para tem.
material, soldados pelas 'Lordes, discos
po de vidro de comprimidos".
esses dotados de apêndice soldado pelas
Pontos caracter(sticosPontos característicos
bordas laterais conformando passagem
0
1.
Nevo
tipo de lajes pre-fabricaTotal
de
pon1.0 Nevo modelo de retentor para
para admissão da ar.
das, caracterizai° mais por destinar- tampo :da vidro la coneP eimides,
'
tos; 2.
ca:
•

Fevereiro de 1962
racterizado Pelo fato de ser constitui.
do por um corpo eco, substancialmente, cilíndrico e de natureza elástica,
aberto numa das extremidades e terminado, na outra, por uma superfície,
substancialmente, parabólica ou abobadada na qual se acha prevista uma
série de rasgos orientados no sentido
das geratrizes. Tot z do pontos: 2.
TERMO N.' 107.781
De 5 de ' ja‘ neiro de 1959
Indústrias Dante Ramenzoni S.A.
São Paulo.
"Aperfeiçoamentos Cm colarinhos de.
camisas". •
.• Pontos CarcetcristicOs
1 Aperfeiçoamentos em colarinhos •
de camisas, caracterizado por ser, o seu
pé, guarnecido com unia inta.rtela tratada corri um material plástico tal que,
quando molhado, seja deformável
quando seco seja 'rígido; sendo que- tal
intertela pode ser disposta no trecho
médio do pé do colarinho, ou pode estender-se. em todo o seu acompráliento.
Total de pontos 2.
•
TERMO . N." 110.945
De 5 de junho de 1959
Carlos Pakner — Estado da Guatmbara.
"Nôvo veiculo para formicidas adubos e corretores de solo e produtos re,
sultantes".
' Pontos C,:-...razteristicos
•
Veiculo para formicidas inseticidas
larvicidas adubos corretores de solo e
produtos resultantes, caracterizado por
ser o veículo formado de águas marinhas e um alcalinizante de preferearcla
o hidróxido o carbonato neutro ou o
carbonato ácido de sódio. Total de . pontos 9.
TERMO N9 41.544
De 28 do novembro de 1956
Indústria e Comércio aDexa Limitada — São Paulo.
Dispositivo para Nivelar Fogões cle
Combustível Límiido..
1 9 . — acaspositivo para nivelar fogões. de Combustível caracterizado por se adaptar na parte- babá
-interna dos péz do fogão que sustenta
o corpo propriamente dito um dispositivo de metal ou outro material o qual
possue centralmentc- um orifício . com
roscas adaptando-sc nesta um . parafuso
regulável.
Segue o punto 2.
..„—
TERr.V10 N9 59.824
Depositada cm 29a1l-1951
Requarentc: Francisco Cakstinl
birigui.
,
«Noves Disposições co: Açucarei,
rosa.
'PONTOS CARACIERISTICO 1"
allovas disposições cm açuca•
=Irosa, que se caracteriza essencialci•
mente pelo lato de seu corpo
lindrico dotado da: uma tampa de co.
caixa (2) esentar-se inferiormente
em formato cônico (3) com urna , abertura central (4); pelo fato ainda. de
ter passam:. em Cicia a cxtenaão axial
do , corpo (1), uma baste cilíndrica (5). que ataaeriormenro além da tont. (2) tem fixada oui • disco (6) , da
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descensão da placa oscilante, caracTaaRM ON9 84.184
terizando-se ainda pelo fato desta
,De 12 de janeiro de 1950
placa oscilante, ser provida no senUdo de seu maior comprimento (vertiRequercnte: Manoel Lema Ciareis
cal) de duas paredes laterais e paia- — São Paulo.
leias entre fin quais tem disposto uma
Nova máquina trançadeirsi, para
peça retangular, centrada na parte. serrar madeira.
superior destas paredes por um eixo.
Pontos • característicos
— Um total de quatro pontos..
19 — Nova máquina lianadeim.
Para serrar madeira caracterizada esmamo NQ 83.416
sencialmente pelo corpo fixo da maquina ser provido em seu lateral posDe 19 de setembro de 1935
TERMO
83.299
terior de uma' base articialv 4, anca
Titulo: Aperfeiçoamentos em má- anil montado o motor elétrica, e en:
Depositado em 28-11-1953
quinas lixadeiras para polimento a surs parte em cada latem/
de dois sua
ttes reguláveis providua
Requerente: Vicente Orlando de dois cortes cruzados.
- Requerente: Petrus Hendricus do- de uma .orelha. externa .inferlor. e da
Benedictos — Silo Paulo,
tuna/ saliência Interna sim rrior eneAperfeiçonmentos em ou Relativos' barmos • Vollebregt — São Paulo.
grenada a uma rosca sem fim disPontos característicos
na Encadernação de Listas, Caialogos
posta em quase tticla a altura de core COngenercs de que faz Objeto a
19 — Aperfeiçoamentos - em maqui- po f:xa e acionada na pa-to superior
Patente . de Invençao número 47.960.a. nas lixadeiras para polimento a dois desta por uma manopla de comuto.
cortes cruzados, caracterizados 'pelo
T1'aral0 Ni 65.642 •
PONTOS CARACTERÍSTICOS
fato de a coluna sustentadora das
De 23 de janeiro de 1933
T.P.RMO N9 81.196
— «Aperfeiçoamentos em ou rela- lixas sem fim poder receber inclinatanto para a direita como para
De 13 cic janeiro de 1936
âletalargica Central Limitada — São tivos na eneardenação de listas, catá- ção
a esquerda em relação ao eixo da
;P almando rae, Garcia tacia
Paulo.
logos e congeneres cie que faz objeto máquina, de modo a' fazer cem 'que Paulo,
Neivo Modelo de Brinquedo.
a patente de invenção número 47.960» os cortes superpostos das lixas rotaros característicos
caracterisados essencialmente pelo fato tivas -formem -reticulado superposto
PONTOS CARACTERÍSTICOS
da lingueta ou grampo ser aplicada do fino sôbre o grosso. — Uni total
19 — Aperfelaoanientos no inecainfa.
— NU° modalo dz.- brinquedo, na parte externa da capa. com seus de seis pontes.
mo de mudança de veiou dada de máquinas fresadoras, a urade+ras e oucaracterizado por ser constituído por extremos revirados paralelamente .no
tras, caracterizados pelo fato do eitini corpo parcialmente Sco, no forma- sentido. interno, desta, para receberem
TÉ:21:510 NQ 84.121
xo motriz do conjunto, ser , provido
to C1C uma pistola, provido, na sua as duas helicoides do bloco da lista,
de. uma roda cónica, feita de material
De 11 do janeiro de 1956
parte correspondente ao cano, de dois catalogo ou •congeuere; caracterizados
.antiderrapante, em contacto com a
orifícios alongados e paralelos, longi- ainda pelo fato deste grampo ser plainiastria, o Comércio do In.strtl. superfície externa de uma calota estudinais, sendo que, no .primeiro deles, no, desprovido da saliência central, e 'Mentos Musicais "Gope" Ltda. — férica taxa inintada em rolamento:*
sôbre -uni garfo deslocava' por meic. s: aloja un pino, mantido saliente -em lugar , desta, portador de dois ou São Paulo.
por meio de uma mola, encia-anto que mais pinos era qualquer formato rebaiAperfeiçoamentos em instrumentos de uma manivela, que gira uni ela&
móvel
em guias de unia coluna, sob
no segundo. é prevista uma mola he- xados • perifaricamente e msua base musicais de couro.
a ação de uma mola, sendo que, a
pontes característicos .
. . referida calota, está ainda em
licoidal, cuja extremidade é saliente fixação por simples ajuste da capa, .os ••
condo dito cano.
•
• •
quais projetados nó interior desta, se
19 — Aperfeiçoamentos em instru- tacto com uma segunda roda côniUm total de 4 'pontos.
encaixam no rebaixo da lombada do ainentcs musicais de couro, caracteri- ca, idêntico, à primeira e montada '
no eixo de ferramenta que se deseja
a_ •
bloco centralizando-o e sci(vindo como zados pelo fato dos ara§ superior e glraa
— Segue o ponto-2.
elemento de fixação' de linge.-s inferior do conjunto, que fixam o
couro ao corpo, serem obtidos por
•
1 -211M0 N 9 74.271
capa.
\ melo de' fundição dé -metal, na forSegue o ponto 2.
1),!- 16 ' da julho de1954
IZ é ivinilico pies
ma de anéis providos de uma saliência inferior circundante. constitu'Cianato N° 8-1.22)
Indústrias Elétricas &a/ter Limitada 1
indo um degrau provido de protuaeSio Paulo.
TÉM.M0 N9 84.106
rancies periféricas dotadas . de orifíMansa:uh) em: 26-11956
Aperfeiçoamento em Chuveiros Elia,
cios para a passagem de tirantes. -Requerente: Newton Emelino
De 10 de janeiro de 1936^ .
tricoe.
Segue o ponto 2.
suti — Limeira — Estado S. Paulo.
Dant° Corradini — São Paulo.
REIVINDICAÇÕES
Pontos • Caracter á 1 ices
- Anel Flexível jiaa'a eixos com ro. 'Maiô NQ 84.170
"Plaina deseagrossadeira de MaEm reituno relvinaicar-se coma pon- lamentos e outras finalidades.
(leira".
tos caracteristicos do presente c:meação,
De 12 de janeira:, -de 195a
Pontos característicos
•
1") "Pliana desengrossadeira.
o seguinte:
Waldernar Clemente — Estado da madeira" coastituida por um suporte
1 — Anel flexível para elites com
1° — Aperfeiçoamento em clativeroa rolamentos e outras finalidades, • na- Guanabara.
vertical, ao qual teia xnontado um
elétricos relacionados com a patente caracterizado por ser constituído por
dIspOsitivo de lubrificação pa- motor comum, é caracterizada pelo
namero 40.447 da requerente que rei- um corpo provido, à partir de •suas raNiko
fato
de a faca .desengrossadeira ser
mancais de eixos , verticais de alta
vindica •.nn aperfeiçoamento em dna bordas externas e internas, de reen- :velocidade.
montada quase no tape superior da
máquina, e a faca é montada em eixo
veIros elétricoe permitindo a fácil c trâncias alternadas com a formação
- Pontos earacteristicos
trechos radiais unidos entre si por
acionado por polia a nimeda por corrápida substituição da resisténzia elé- de
taaches externos ' e lutemos, .sendo
Neivo dispoaitivo de lubrifica- reia em "V" que recebe movimento
trica, pelo fato de resistência ser pro. que, as bordas do anel situa:n-se em
. p araã mancais de eixos verticais do motor convencional; pelo fato de
v:da ele terminais Inferiores constituí- planos diferentes, porém paralelos 'en- co
de alta velocidade, caracterizado pelo o conjunto guia e do tração da mados ele dois pinos salientes cin com. tre an a-, Segue o ponto dois..
fato do eixo do motor atravessar um deira ser farinado por dois cilindros
binação coza dois contatos elétricas
maneai provido de orifício radial si- alongados e rotativos situados perto
dispostos na parte -inferior do corpo
tuado próximo à sua matada, no qual da faca e em plano contraposto: o
TikaMO IV 84.119
é encaixado um pedaço 'de irritaria; cilindro superior é. dentado e o infedo chuveiro, e ligados á tomada craabsorvente, oando o citado mancai rior liso; estes dois cilindros .
De 10 de janelio de 1956
corrente elétrica, caracterizado este
envolto
por um anel igualmente de acionados por uma polia, a qual,•C011a
pelo
fato
da
base
itconcrente: Manoel Lomb. Garcia material absorvente, sendo finalmen- o
'aPerfeiçoemen to
seu par que lhe é adjacente são
rortadom rios contatos, na parte ime, — São Paulo.
te. abaixo do •mancal, previsto um re- animadas, por correia cm "V", por
Ney. o - dispositivo 'oscilante para 'ser- cipiente circular fixado aa.eixo e ve- uma rodamontada minta
r!or da etimara de aquecimento dezliu.
polia de
veiro, ser disposta com cavidades de ra de-fita.
dado contra vasamento
Seu,—
fricção, sendo que .a correia em
é provida de unia en,,,, renagem esti.:
ponto dois.
formato retangular ou outro, nas quis.
Pon tos caruelerisi !aos
radora da mesma, c esta engrenag,ein
se aclima alajadas as extrymitladen.
Nôvo diapoisitivo oscilante pa10
dotada de It'a mola tensor a; cita
.,formand4i dobras em aasaa soltado oa. ra serra de fita, caracterizado essen.-'1'We110 N9 t4.171
Á"'1 ia do fricção é animada por um
ia baixo, das laminas de coac ta.
cialmente, pelo fato, da extremidade
• VOlaule,0 qual, por sua vez é acioDe 12 de janeiro de 1956
do braço superior da máquina, forUm toad de . 3 DOUt03.
nado —• através de correia' em "V",
mar um bloco retangular, o suporte
Walclemar
Clemente
—
So
Pan.O.
_•pelo motor cofiam; o encosto c o de.c o carmo. onde tem fixo na face fionNôvo circulador de ar. senaosto da polia de fricção do votal, .por meio do prisma, o.carro pro.
76.427
llataNIO
trnte
é realizado por ação duma alapriamente dito ao qual se conserva
Pontos 'caro cieristiCoS
vanca que 'atua na p onta do eixo da(tonante, uma placa de ferro oscilanaovembro de 1954 a
D.. 22
19 Nôvo circulador de ar, carac- (lacte; o conjunto que regula a maior
te. de menor superfície, unidos e cen- terizado
por urna- base cilíndrica, pro- ou menor grossura de_ corte da lanladgard alanitel Saint Paul —
trreaos no Mesmo lateral, por meio de
vida
de reentrância circular central deira é constituído . por uma engrebraços curvos e paralelos: no lateral
todo da Guanabara.
que sustenta um motor elétrico pro- nagem cónica, sendo que a vertical é
Aparam Vibro 'tutor Automático caiaste. o caro e a placa oicilante. são vido
de hélice, sendo na parte lateral montrda em eixo h o rizontal acionada
as
res.pe.ctivamente,
na
extraproviri
naco Massagens. •
de inferior e na cxtremidade att- Interna da base, colocados três sU- por volante manual que se projeta
'ar. de um suporte com terminal portes equidistantes, com tirantes cor- para fora da máquina; esta enatePONTOS ' CikRACTERIST/COS
raarairleo. nos quais faz apoio uma aasponclentes que mantêm em posi- ungem vertical aciona a similar sição uma séria de aros- cônicos' pro- tuaria borizoutalmente; esta engrena
•:aror
1" -•aaaa hclicoidal, o • auaarte sup-rior vidos
de projeções tubulares Com pas- geni horizontal é s-olidaria a um eixo
tico 'para ma4s.a3Ir,.-c.,
par uma guia fixada no carro, e que
sagens de-ar, — Um total (.1e 3-pontos, v eilical (fuso), passante eni nina
•yuns suporzz Limita o movimento de ascensão
seio fent:ah:o,
plu
- -- •

comando que lhe imprime. movimentos
rotacionals, • tendo esta em sua regia°
média já no interior do 'corpo (1) um
rebaixo (7) no qual tem apoiado uma
mola espiral (8), cujo extremos correspondente é etangcnte á face interna
da tampa (2); pelo fato ainda desta
haste possuir, ainda interna e inferiormente três prolongamentos diametrais
(9) dobrados em angulo reto pauco
antes da periferia Interna do corpo
(1), achando-se superpostos a elo pia.
fato da haste -(5) além destes, prolon.
gar-se inferiormente
(10), tendo ao
nivel da abertura. central (4.) urra
proeminência (11) em foram a.de lo.san.
go tangente a esta abertura.
Segue o ponto 2.

fico a cujo interior se aduz sob Pressão, um jato dágua ou outro liquido,
caracterizado pelo fato ele que o dispositivo dc ' salda &agua no interior do
aparelho apresenta uma série de oriBaios ou rasgos dispostos segundo um
circulo, inclinadamente, em. relação ao
eixo do aparelho.
Ihn total de 3 pontos.
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taforma, o qual, na sua extremidade
'FORMO !O° 84.754
mediante variaçãb da velocidade de
TINIMO N° 87.268
inferior penetra em uma porast; pelo
rotação da escova, independentemcnte
- da
.• De 9 de fevereiro de 1956
De
19 de junho de 1956
fato deste conjunto levantar ou baivelocidade dos rolos dispositivos.
xar a base em que se dispõe a, sua- • "Sol" Industria Mecânica Ltda. —
LTM total de 15 'pontos.
Akira Kodato — São Paulo.
deira a' ser desengrossada.
São Paulo.
Dispositivo para expor fotografias
/
•Segue o ponto 2,
trausparentes
Porta ferramentas para usinassem
• s.
interna em tornos.
Pontos Característicos
'ramo N° 86.991
1°)
"Porta
ferramentas
para
usina1.
Dispositivo
para expor fotograTOAMO N° 84.240
•
De 5 de junho de 1956
gani Interna em tornos', caracteri- • .„
fias transparentes, caracterizado por
zado pelo fato de ser constituido de
- De 17 de janeiro de 1956
ser constituido por uma caixa, aberta
Ornicx S.A. Organização Nacional ao alto e provida de urna placa antecorpo cilíndrico com canal circular
central c longitudinal, o qual se co- de Importação e Exportação -- São rior com uma ou mais janelas, nas
•..-ÀLtrelio Roghella — Itália.
'Mecanismo para bloquear o órgão munica com uma segunda passagem, Paulo.
quais são dispostas as fotografias,
de regulagem de um dispositivo esta inclinada' em relação ao eixo do
Dispositivo para a descarga con- com . um %deparo posterior de vidro
conjunto
e
situada
junto
a
uma
das
quando este for submetido a esforço
trolada de detergentes e análogos em leitoso, sendo a caixa dotada, ainda,
extremidades do' corpo principal, ex- pó, acondicionados viu caixas de pa- de uma placa posterior, com um Miou choques notOvels.
tremidade essa tronco-cónica e do- pelão ou similar. •
pélho fixado à sua face interna,
Pontos Característicos
tada de faceta inclinada, onde se
sendo, finalmente, as placas citadas
1°) "Aperfeiçoamentos em disposi- convergentes para _o alto.
abre a segunda passagem, sendo que
Mecanismo para bloquear o or, lateralmente, o corpo do porta-fer- tivo de descarga controlada do deterUru total ole 3 pontos.
gão 'de regulagem de um dispositivo ramenta apresenta rebafko plano até gentes e análogos eia pó, acondicio'
quando êste for submetido a esforços metade de sua extensão', e, provido, nados em caixas de papelão ou simiou choques notáveis, caracterizado ainda, externamente, de frisos .cir- lar", eonfeeionado em plástico ou
TP...11310 N° 87.871
pelo fato de que:
culares' equisidistantes e que funcio- outro material conveniente, cai:aderio fundo da caixa de suporte é en- nam como escala métrica.
sados pelo fato de ser constituldo de
De 11 de julho de 1956
fiado sobre o órgão de regulagem.
corpo cilíndrico Oco, com uma das exUsis total de 2 pontos.
Max Ernesto Gaertner —•
sendo fixado na extremidade do dito •
tremidades em forma de cone e as
órgão um disco provido de recortes
bordas opostas dotadas de gola -ex- titia.
Novo
Novo tipo de relógio.
mariapriados; .
terna ou flange, estando a abertura
1. Novo tipo de relógio com achas
Ti%1E1•10 N° 81.759
toóagão de'regufagem podO girar licentral da mesma vedada por pevremente no suporte provido sôbre o
lícula de fácil' rompimento, enquanto munento elétrico .ou mecanico cosa
De
9
de
fevereiro
de
1956
de uma transmissão de
fundo 'da caixa de suporte;
Etablissements Neyrpic (ateliers que o ' corpo de dispositivo se apre- Interposição
rio dita caixa de suporte é, de um ncyret
senta com tona nu suais aberturas redução correspondente, carnaterizado
piceard
pietet
-heylier
e
porque suas agulhas estão constitui-,
modo qualquer,. fixada sare o dis- França.
longitudinais.
.
das. por discos transparentes ou
positivo acima mencionado;
fiegue o ponto 2.
transhiciclos ajustados concêntricaAperfeiçoamentos em turbinas Iteos órgãos do ajustamento ou ânmente uns atras dos outros e apoiacoras basculantes 4ôbre pivôs fixados liCe ou kaplan.
dos giratoriamente em sua eircunsfeno fundo da caixa de suporte enconTERMO N e 87.235
Pontos
Característicos
raleia por ridos loucos, estalido um
tram-se dispostas em torno do disco;
De 18 de junho de 19U
dêsses discos ligado operativainente
• as ditas âncoras são dispostas em
1 Processo de reguingam de turbicom dito acionamento, enquanto enparas em posições diametralmente nas Hélice ou Kaplan segundo o qual.
"Novo snotlêlo de Galocha".
tre
os discos estão providos orgãoa
quando' a turbina deve entrar no re()Postas, em relação ao disco;
aa ditas ancoras . são providas cm gime de funcionamento em marcha • •Eva Juan Wein e Garbard Edrouud arrasto para o acionamento dos deSâo l'aulo.
mais discos em dependência de aquele
suas extremidades de órgãos de an- lenta, se introduz na dita turbina. Nohl
vinculado com o mecanismo motor.
acima do seu roteia um volume de
coragem e de massas;
Pontos Característicos
flui total de 10 pontos.
os órgãos de ancoragem ou bicas ar tal, que resulta num funciona,
das ditas âncoras são conveniente- mento comportando uma bolsa de ar
1 Nos-o modêlo ele galocha, compremania mentidas afastadas do dito estável na parte ventral da turbina.
endendo um solado de material plásUni total de 6" pontos.'
disco por meio de molas.
Tfall510 N° 87.921
tico numa peça única, com superfficie
Um total de 5 pontos.
De
13 da julho de 1956
'inferior rugosa, e uma parto supe•
rior
tembém
de
material
plástico,
Gillettc
St:fety
Razor — São Paulo.
¡OLMO N° 85.874
cortada em unia só peça afetando em
Aperfeiçoamentos em navalhas ..de TORMO N o 84.327
• Depositado em: 13-4-1056
desenvolvimento a forma de trapézio segurança.
De 19 cie janeiro de 1956
1 .aperfeiçormentes em navalhas de •
Requerente: Salvador Alan, sa Pas- isóceles, caracterizado pelo Fato de
serem as duas, margens opostas da sag-ar:inça do tipo compreendendo r .
tor — São Paulo.
Henri Louis Etienne Poonneret
parte superior juntadas e caldeadas, unia' basc . concavo-convexa, uma se•
•Pontos Característicos
França.
formando uma junta na parte ante- :fiou:a peça conervo-convexa de bor"Aperfehoiamentos em dispositivo rior, desde á biqueira até o bordo do dos longitudinais dentados e um cabo
processo cidra magnetieo de macano, caldeando-se Ontão o bordo in- rilindrieo reurinclo :'s referidas duas '•
nutenção de um movimento oscilante formador de no para gravatas".
paraO relojoaria e outras aplicações. • 1°) "Aperfeiçoamentos em disposi- ferior aUlare a perifeyia do soblado. peças, com a i a 'ernasiçào da !Omina
Um total de 4 • pontos.
de barbear e a'arraellável nuns pinotivo formador de nó para gravatas",
rosqueado previsto ao centro da lace
caracteriza-se essencialmente por um
Pontos Característicos .
côncavo' da referida primeira peça,
setor de chapa provido de quatro
carac•triz a dos pelo fato de que a ha'IMMO N° 87.237
FDispositivo electro-magnético para ponlav opostas era diagonal; duas
bitual pro`o lserância
lougitucli nal
a Manatenção das oscilações do lia-• superiores arredondadas e duas infeDe
18
de
junho
de
1956
centra/
•- ur face coneas-a da.
hindus de um snecanismo de relojoa- riores de cantos vivos e ainda -de
referida prime!ra peça, constituída
ria,'do tipo compreendendo uma bo- uma lingueta central, para ajuste do
"Utensílio para operei' a multiplio por salieneirs nervDradas dispostas
bina solidária com o balancins, bo- dispositivo RO colarinho, sendo esta, cação
aritmética"..
de
uns e outro lado do referido pino
bina essa móvel nuns campo tuagn6- bem como as pontas inferiores dobradas para dentro fazendo o dispoZvonimir Leo Horvat — São .Paulo. centraLterminam assueis da base do
tico paralelo ao eixo de oscilação
referido pino.
produzido por um imã permanente sitivo asánuir um formato apioxiSegue o ponto 2.
Pontos Caracteristicos
fixo, sendo essa bobina levada de madamente tniangular (no), e finalvolta, por urna mola, a uma posição mente pelo fato d a gravata atravs
de repouso na qual ela recebe im- na abertura formada pelas duas pon1 Utensílio para operar a multipulsos de corrente motriz, caracteri- de sua dobra superiora ser encaixada plicação aritmética, caracterizado por
TÉRM ON9 89.282
.
zado - pelo fato de que a referida bo- tas inferiores e ai fixa pela pressão unia-pluralidade de placas ou chapas
•
Depositado em 14-9-1956
binas. é constatada par dois enrola- que estas exercem sobre a mesma. planas cortadas- em forma de cantomentos achatados e de forma semineira com perna horizontal voltada
Segue . o ponto 2.
Requerente: Padrão — Indústria Mecircular, justapostos pelas Suas parpara a esquerda da perna vertical,
que é projetada para cima e tem uns talúrgica e Comércio Limitada — São
tes . retilineas e, substancialmente,
TORMO N° 86.356
p rolongamento superior ou lingueta Paulo.
diansetrano os quais são percorridos
oNova Disposição na Fixação de
por „correntes de um mesmo sentido,.
com extremidade em 'forma de peDe 28 de maio de 1956
ao passo que os fluxos gerados. por
gador ou puxador, contendo s cada Puxadores e Porta-Etiquetas, para
Frcd'1 II. Levey •ompany Inc. — placa duas tabelas com algarismos Móveis de Açoa.
êsses • dois enrolamentos são de sentidos contrários; pelo fato de que o Estados Unidos da América.
ern posição determinada, achando-se
PONTOS CARACTERÍSTICOS
Processo e aparelho de impressão uma tabela no lado esquerdo da
eixo do referido balancim é perpen.
dicular ao plano dos enrolamentos gráfica.
perna horizontal da placa e a outra
--allova disposição na fixação
achatados e passa .pelo centro das
na parte superior dá perna vertical
.Pontos Característicos
respectivas . partes semi-circulares; e
da mesma, ficando vago o campo de puxadores e porta-etiquetas, para 1. Na operação de urna prensa ro- formado pelo ângulo de encontro das Móveis de aço>. caracterizada essenpelo .fato de que o campo no qual se
move a referida bobina é produzido latia/a vara impressão gráfica, Lin citas pernas; placas estas; que são cialraente pelo fato do porta-etiqueta
por, pelo menos, um imã bipolar •mecanismo tinteiro, - consistindo es- dispostas. numa seqúencia horizontal ou puxador se rprovldo em seus lat e
cuja a peças polares se acham dispos- sencialmente em um • rólo tinteiro; de modo que a perna horizontal de
.nas extremidades posteriores de-rais
tas e conformadas de modo a produ- um trem de rolos .distribuidores
cada placa subsequente fique sobre- duas orelhas planas c paralelas, li gaizirem na posição de repouso da bo- tina e urna escova cilindrica. man- posta ao referido campo vago da
para dentro forbina:e de um e outro lado dos res- tada para resolver em pontada, si- placa precedente, ficando portanto a ramense projetadas
interna, as quais
pectivos lenço is rctilineos diametrais multâneo com as perifireias do rolo tabela de algarismos da perna verti- mando uma' dobra
dois fluxos magnéticos de sentidos tinteiro ,e do primeiro rói° do dito cal ou superior de cada placa acima •se casam com os orifIclos do móvel
contrários, separados por.4uma . linha trem; ossim como na Tegulagem da. da tabela inferior ou da perna hori- ,na parte deste onde devem ser insta- ,neutra.
•. . • .
, • razão de alimentação da tinta,. pelo zontal de cada placa/seguinte.
laclas, e além .do plano :frontal deste,
mecanismo tinteiro, ã chapa-cliché,
Um total de 4 pontos.
,UM total de 6•pontos.
portanto -já dentro do móvel, sofrem

D'iaR10
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uma torção sôbre st
relação aos orifícios.
Searie o ponto 2.

mesma, isrr é•
,

7a131.110 Na 90. 031
cie 1956
de '-v'eartalla
Lua ,.t
andá:ara:
Epel Sozirelacie • Anaaaanit
Elé cr -a
k","
e
131•.fa.'lailalcraçois
Mancalistalora de -s'a•
elaçao , caraete hlarda pelo fato de era
Consta:lida da traio-de. grafite, recober, to par coaim de borraclia, constituída.
; êste, prefarivcaneute, de duas peças
idênticas. hantalas, cada 'uma delas.
••••de - regalo paina, que Correspondem a
•cada urra dar lacra do tubo de. orafite, sendo glai tais cotim.: posarra
'totalmente, a Superfície axteal" Ia
' peça de galada ineacionada.
Iam total da, 2 poatia.'
'ahe
_

Taaa1140 N° 95.834
Ge 18 de julho de 1957
Walter Rick -- Estado dar-Gnana•
.
.
bar. tEia NZiv o Modélo 'de Receptáculo
para aampacias Elétricas.
catai maço modelo de rema
táctil° para 'tampadas • cléaciasa, earac,í
•terirada pra se constituir de um eata-'
dro de niarerial isulante elétrico, em
cuja base há lima apnCavidade roscada
•para rectiaer as Ululada:as; 'lateralmente, aelo lado itarrno, essa cencavidadc
porsia um entalhe onde se acomoda
urna taa metálica qua ficará era coa
tacto com a parte lateral da rõsca da
lâmpada: co• fundo da- concayielade
duas • salinalao que firmam no lugar
ama re ijitada tira metálica dobrada.
A rarte . supcaior do referido cilindro,
p'ossne uai ;• entalhe transversal,: no
gani jal duas peças metálicas. ligadas
arra
primeira- tira metálica descrita,
e outra
ega:aia. O conjunto é. encimado poa tuna • tampa, dotada de ma
blozo móvel • em torno de iun pinoalm tatid da 3 pontos.

n•

N" 95.01a
.
17 da Junho de 1957
Aluna) a 'Pastara° Lanar:da •.-- gan
Paulo.
A pei a:iço:urra:eis em l'..eurtses para
-21ctinalladores Elétricos.
' PONTOS CARACTERÍSTICOS •
3: -- Apailehammentos em taraptias
para acumuladores elétricos -caracterizados , por um corpos - de ebonite. plástico ou outro qualquer material -adequada. foaaado externamente por dois
trecio' cilinli leoa adjacente., um
rio. de
dr superfície latetal ros.queadts, c
1Zwri,
outro styperior.
Sap2rfíCie
serrilaada e de /amar Uiametro que a
snleriaa ncio :Anda' o réfeado corpo
vasaelo inter
e' langitudinamente em
tôda o sua :atam oade furna
/doa:mano cai- nade° superior de pequem./ altura, adjaccate a outro, também cllindrica c. maior. onde se alota
um disco t.ausao de borracha esponjo.
ta, agudo Po: um terceiro tronco,
cônico, aw posição invertida, e um lia
iI peglicaos
rimo. extrema inf:rior.
ala/metro s ir aliara.
•
toml de 2 panais,
_ •
aal 9a.301
De 28 c?: junho de 1957 - •
R i no %anui to
Saia Paulo.
.Aperica. :Jila alam cal Ternos iN .
PONTOS CARACTERÍSTICOS
'1 ' a - APerfei vaamenr os • em termosrato.s cara.cterirad p por ser o corpo
•do termostrao faanada por tuna
de formato ia:aguado, provida' de tain•
pa lateral desole:leal, a qual é ciciada
em posirau enveniente de um visor.
Nandu a inesalp caixa, provida interna•
mente de ala conjunto formado 'por
uma micro-e:11ov,-. .ent conexão cem
pequena /amai r situada -esta ao nivel
do visor e ti ter...) já rrier.clo com la
para passagem da
gações adequai,
corrent e ciétaca. e sendo ainda a mexpoação adequarna caixa 11/ . /rda
da, ela !IMA lnnina haazoatal.
articulado, . por uma de suas cata:a:idades. a uma placa 'fixa no seu intealar, e taalo • outra livre para contato coa a nrero-chava lamina essa
suspen.Q a pea mala t y,:i à • parede frt.
terna da referida caixa.
Um total ale 3 pintos.

• Ta:RMO (a" 96.917
De G de scteMbro de 1957
imperial Chemiaal Industries Limara
Inglaterra,•
Poliaste.res Mistos.
1" -- Poliésteres Mistos, 'caracterizados.' par serem formados. _pela candeasaçao de ácido glutárico c urna la
ia de entre 20 a 65 proporções moleaulares ide 1,6-heaanodiesi c 'de .a(.1
35, proparoSes -Moleculares de
canada:1- .•
• laia total de 7 patas.
- •
• .-

• • . T.C.R.M0 N.° 97.828
• • ' Dc
,16 -de outubro de 1957.. •

Nova disposição em balcões para
Ma-taloa-Co de máquinas (caixas) rc&aviadoras.
Alvaro Cor teu O: Cia. Ltda. —
tadoa da Guanabara.
Pontos característicOs
1. — Nava, disposição em balcões
para Instalação cle máquinas (caixas)
registradoras, caracterizada por zerena
ditos balcões canstruldos a modo de
urna _mura retangular, -montada aóbre
um furda rematrapae peles. norefos,
que aracaenta: 'super:jamanta, um
balcao ircntal, cujo, bordo interno é
paralea) no extrerao em cêrca de. 2/3
do caraprimento daste e depois infle:te 'oblicaineute para' o canto' posterior on caixa, delimitando -asairn uma
arca lateral de fornaa geral triaaa a
-lar,nquvipratcoume'rl
reiangultar'coincidente cem as dimensões. • cia 'maça:Ma aegastradora a ser
scb o aaar vão providas.
duas, eu. aventualmerte mais, z,hapas
inceaucas, dobradas cm • angulo reto,
para i«eaer e encaixai . a base an
takau na registradora e ae tal que dita ruáqurra, ratand raera-Coutala, apreaente nua instalação de, carca de 25.°
e. r".açdo ti Superfície horizontal do
ioalcãe, prolea?garidn-se dito rçcarte
aara uru de seus lados, em forma treparei:1a' ou . cutia adeauada, -afim de
- pernear a abertura da máquina peio
lado ecaraspondeme, sendo dito rer
norte coberto por uma tampa remava•vel de fauna corre.spoadente, a qual.
assenta satie pequenos batentes provalos sano bordo inferior.. do reaortet
a.a.:Int:o ademais provida na base de
(11Ía oona trialigular, e ma is DreCirtrti.'de c.c!A , Pne^ ^ nato farinado pelas' nanas froatal. e laiaral do balcãe,
um rebaixo, eia .clecava ¡alia o interior
ao . móvel; — internamente, a raretle

(Seçào 1 1 1)
froaial prorida, ele cana para baixo,
de aola escaninhos horizontal% de
quatro eseadinlios verticais, -dos quais
um ccuaardo acta a altura interna
resçarte do balcão os três &Atros,
meuores,• seguidos inferiorincuta de uma prateleira embutivel e
de uma gaveta, além de uma prata l etra lateral e de um batente de certa
Attila, disposto no fundo da cabia,
ate acompanha subatanciahnente
contariio das bardos internes dos balcõea' chaniados frontal e lateral; —
sob o balcão lateral de área triangular que acomoda a 'máquina registradoca, una, prateleira e,-no fundo da
caixa, o proiongamento infletia° do
batente anteriormente citado; a- • a
pai ede dos fanari rovida de unia pequena cantoneira desarraavel e de
dois -grandea escan inhos ou balcões,
de abertura superior; a parede lateral °pasta ao balcão da maquina tealstradora e que levaa, aorta de acesra aa,interior do móvel, provida internamente de um outro grande escaninho ou bolsa° de abertura superior,
na própria perta, e de uma grande
cantone ira clesarmável, do lado . externo,. meia altura, no prolongamento do
chamado . balcão frontal.*
(Segue o peado 2).
•a-a— • • .
TiaRNIO N.° 08.147
Depotslieda em: 31-10-957.
Requerente: Macia-Lua Indústria. e
Comércio Ltda. — (São Paulo).
:Tontas característicos
Novo dispositivo luin# Incso, para fins
publicitários'.
Lia Novo dispositivo luminoso, pai fins : publicitárica, - que -se constitui
por . uma-, caixa de . .forma 'genérica aetangular..ou 'outro formato ,qualquer
que acompanhe a motivo pua:leia:trio
e . careaterizaaa • -essaacialmeate pelo
fato' de sua face frontal &face traseira., ou mais própriamente os painéis
putlicitários compreenderem cada
qual, dois, vidros transparente!, paralelos e sobrepostos on espaçados,. o
terno, que é rembvivel-tendo constante c.a figuras e dizeres relativos . ao
motivo publicitário e o -anta= que é
lixo tendo unia tia suas superficas
corrugada escamada, 'ou granulada, de
forma • retangular ou irregular. •Uni
total de '3 pantoa.,
- .
•I'artaI0 N.o 101.597 , E.e 10 de abril de 1958.
Titulo:. Unia parandola eapositiatt
para aveluda de cigarros.
Requerente: Francisco Gomes rires,
Fs t. ao Rio de Janeiro.
Nil óaolis
Ponts característicos .
1 — Uma abandoai. expcsitiva para
a venda de cigarro.% caracterizada
por inn taanaor ciliadrico que gira em
tal a& de uM eixo Vertical, senda o referido tambor dividido radialmente
por meio de &redes de seção triangular, ae modo a farinar escanaihos paralelepipédicos. rum -Mal de 4 pontas.
TÉnmo N.° 101.932
De 24 do abril de 1958
Depositante: allterweik :Mann &
ileinniel G.m.b.H., firma .industrial
O ceunercial- alemã, estabelecido, em
Liidwigsburg (Wuertt), Alemanha.
Pontos característicos
Cartucho de filtração ern forma de
•
aisco.1.-a Cartucho de filtração em fornis de anel ou disco, caracterizado
pelo fato de que pelo menos as partes
nau-girais' do elemento de filtração,
destinadas- a estabelecer uma vedação
contra partes da caixa, são fabricadas, de maneira essencialmente coa
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nhecida, com mir material elástico,
preferentemente com um material
sintético fundível que, depois de sua
Edificado, permanece elástico, existin*
do nestas partes, do lado da vedação,
pelo menos um lábio anular de vedaincuto que, ao -ser exercida a compressão de vedação, BC ajusta primeiramente à superfície da caixa a ser
vedada, cedendo macia e elasticamente ao ;ser estender em po.s.arta
plana, até se tornar ativai a compressão de vedação nas zonas menos elaaa

-ticasdpremgn.Uitoal

de 6 pontos.
•
T-RAIO N.° 102.563
De 21 de maio de 1958.
Dirceu Marcondes Nabuco, Capital
Federal.
Tubo para comprimi:1os, . drageas e
semelhantes. '
Pontos característicos
1.°) Tubo para comprimidos, ds.
gras e semelhantes, caracterizado pot
ser provido de lima faixa-horário sóbre a quol,' deslasa uma cápsula provida de uma abertura cal janela através .da , qual fica visível uni dos números era hórária • tudo substancialmente como descrito e cxemplificada
no desenho anexo. Um total de 3
ponhos.
TaR1V10 N.° 101.939
Da 25 de abril de 1958.
Amalia Glosei Paria — São Fatia,.
ChaVa de manopla.
1 — Chove de manopla, para apa.
•alhos elétricos em , geral, e em especial para enceradeiras elétricas,' caracterizada por compreender inicialmente um tubo, encaixado-na extremidade ,superior do braço tubular da ,
enceradeira ou em' outra posição adequada do aparam elétrico, tribo êste
que recebe superiormente um bloco
disposto horizontalmente,
atravessados, tubo e bloco, por Nig°
eixo longitudinal fixo; e sendo i) referido tubo provido de dois orifícios
laterais opostos, concordantes com
condutos horizontais internos do dito
bloco, abertas .extremamente nas faces laterais dêstc, onde também sta
previstos um ou mais pares de contatos elétricos, dispostos em . arco de
circula, e postes. emcomunicaeão 'com
os fereidos condutos por canaletas rebaixadas; e sendo os fios de ligações
elétricas conduz idos através do tubo
citado, passando pelos orifícios, cotia:(lutos e canaletas e- tarados aos referido contatos. Ulrá lotal de 3 pontoa.'
—
TÉTedo N.° 102.448
.. -De 16 de inalo de 3958. .
Pena cônica, cilíndrica, fica. cartas
Naval para canetas-tinteiros,
Pontos característicos
— Uma pena cónica, cilindra:a,
Cca, cambiava], para ser usada .eni •
canetas-tinteiro do tipo conhecido,
caraciarizada por , compreender quatro ranhuras na ponta para que por,
elas flua a tinta ao escrever, dita
tinta sendo provida por melo de um
abasteeedor e regulador que se encontra roscado e ajustado no interior •
da dita pana; dito abastecedor e regulador de tanta. contendo quatro ranhuras que o dividem longitudinalmente ent quatro seguimentos desde
a sua- ponta -até ande começa a parl.e
cilíndrica roscada da mesma, e cuja ,
parte cilíndrica, com rosca consta uni
orifício central que se comunica com
as ranhuras elos quatro seguimentos
e com o depósito da tinta, ou Coastendo, dito abastecedor e regulador
de (tinta, em vez de ranhuras e oraa
fidas central, uns canais lonaltUdi-•
nais em sua suporfícle.
•
Um total de (1 pontos,
•

It

.
.
- •
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TÉRIVIG N.° 102.062
./
De 30 de abril de 1958.
General Electric CoMpany — Norte-americana..
,
. Pontos característicos
Aperfeiçoamento ent a um ruivo tipo
_ de mata-juntas aperfeiçoadas para
qualquer tipo de armário de metal
compasto de gabinete externo e gabinete interno, e método de montagem do mesmo. — Para Privilégio
de Invenção.
1 — este ponto é caracterizado por
Um. novo tipo de mata-juntas, conforme acima 'descrito, o qual mantém
estreito contato com o corpo do refrigerador, sem o *uso de molas eu
outras ferragens, criando um bom
Zspecto. Uni total de 5 pontos.

DCARIO ' OFICIAL (' Seção III)
abertura, vertical (7); na extremidade
superior do roupeiro, há uma. aia
(8) para dependurar o conjuntr5, e
também 'possue pregas (9). Segue o
ponto 2.

H.

TERMO N. 102.951

De 9 de junho de 1958
Nasir Branco justino Gomes — São
Paulo.
Aperfeiçoamentos em interruptores
para abajurs e finalidades semelhantes.
Pontos Característicos
1. Aperfeiçoamentos em interruptores para abajurs e finalidades semeHiantes,'caracterizados pelo fato de ao
circuito comum da lâmpada do abajur
mi similar, convenicotemenz.': pravido
de chave interruptora, ser intercalada
urna' derivação para uma lâmpada piloto, devidamente equipada também
com -chave taterraptora dc passae-m
de cerrente.
Um total de 3 e•ontas

eleRMO N. 0 102.071
/. De 30 de abril de 1958.
Comércio e Propaganda Especializada S.A. — São Paulo.
Novo modelo de tampo para frasco
de comprimidos.
Pontos característicos
TERMO N.° 102.955
1 — Nevo modelo de tampo para
De 9 de junlirt de '1933
frasco de comprimidos, caracterizado
pelo fato de apresentar o fundo doo
Lera Maria da Si.va Santos —
do referido tampo três ou mais ele,
mentos longitudinais disparados, de tad° da Gaarabara.
natureza flexível, simetricamente, disorigiaal método recreàtivo de
postos e paralelos entre si, cujas ex- ensinar auStisa sintática. •
tremidades livres ultrapassam de mui_ to O corpo do tampo propriamente
Reivindicaçáes
dito, curvando-se para fora num seinEm
-resumo
reivindico como pontos
tido radial. ,Segue o ponto 2.
caracter;sticos:
1.° — "Um original método recreaama , l'ÉRMO• N.° 102.592
tivo de ensinar análise sintática" caracterizado pelo fato do ensinamento ser
De 22 de maio de 1958.,
ministrado sob forma de lõ go, medianPedro Machado Filho — Estado da te argüições didáticas, entre duplas ou
Guanabara.
equipes de alunos.
Uni disparador magnético (lastimado
Uni total .de 3 pontos.
a. intlicár o fim de página de papel
em máquina de escrever.
nspana.dor magnético sinaliTERMO N.° 103.332
zador para máquinas de eserever,.caracterizado por uma, placa de ferro
De 23 de junho de 1958
móvel em torno de um eixo de fixajacob Bartholorneu . Minatti — Pa..
çã o, em frente a um imã, constituir.' do urn- elemento disparador mag4é- raná.
tico, era contato com uma barra monNõvo modelo de carrinho para transtada em balanço sob o ralo, cuja ou- porte de pequenas cargas.
tra extremidade, diretamente ou
1.°) Nõvo moda) de carrinho para
através de um roleta, apoia-se contra transporte dc pequenas cargas, caraco papel nue se -transporta pelo rolo, terizado por possuir na parede destide modo que o mínimo deslocamento
determinado pela ultrapassagem do nada a ficar sob a carga a transporpapel: , transmite-se à placa de ferro tar, um alçapão, isto é, unia parte
'mova, expando-a ao campo de atra- dessa parede é mOvel, deixando quanção cio imã, assim determinando a do aberta, uma passagem para a saída
brusca mudança de sua pasição. Um natural da carga. O referido alçapão
total de 4 pontos.
é acionado por uma alavanca colocada
externamente ao carrilho.
Uni total de 3 pontos.
RMO N.° 102.757
_ Depositada em: 30 de maio de 1958.
• TERMO N. 102. 943
_Requerente:
Paulp,
De 6 de junho de 1958
•
Nova disposição em roupeiro pare
Tecelagem Hudtelfa Ltda. —• São
banheiro.
Paulo.
Pontos característicos
Lançadeira para teares de fitas.
1. — Lançadeira para tcares de fitas,
1.0 ) Nova disposição em , roupeiro
para--tanheiro, caracteriza-se por ser caracterizada por compreender uni corconstituído por um recipiente em for- po sólido em forma de cadeado, cujas
ma "e um saco (1), cuja extremidade partes componentes são coladas ou
superior tem relativa . largura e é fixadas entre si e das quais a parte de
montada numa travessa de madeira base tem a forma de um galeão, cuja
ou sarrafo (2) internamente dis pos- face anterior vai ocupada por uma erato; •a çxtrernidade 'inferior, ott seja,, a
região dó fundo, apresenta-se acom malheira rçantrante longitudinal e a
maior largura (3), e é 'aberta; ',uma posterior por um entalhe também lon.,
das paredes desta região •inferior gitudinal, de perfil retangular, que a
aberta é dotada externamente, de vá- atravessa de 'bordo a bordo, enquanto a
rios botões (4); a outra parede tea parte inferior é plana,' ligeiramente
no seu terminal' uma zona (5) que arredondada para as pontas, e a 'parte
se dobra , para cima,' em cuja ponta superior é ProVida de dm rebaixo cendesta dobra tem várias alças (6) Pa- tral a modo de um berço, num de cujos
-ra prender-se nos botões; na parte bordos vai fixada a extremidade de
superior do - saco, existe ume, ampla
,
nn•••n••n•gin.N.y.

revcr.e.'.nocL?De:
-

uni arame de aço, elástico, cuja extremidade oposta termina num gancho,
contra o .qual se apoia a haste de unia
pequena alavanca metálica, que pivoteia no bordo oposto do rebaixo e que
leva em sua extremidade livre, para
isto dobrada em sucessivos" angulos
retos, uma s pequenasapata de madeira,
chapa ou plástico montada giratoria'mente.
Um total de 4 pontos.
;
• TERIVICYN.° 103.455
De 30 de junho de 1958
Requerente: Atanas asilara -... SÃo
Paulo — Capital.
Titulo: Aperfeiçoamentos no fabrico de calçados, especialmente para senhoras".
PP.: Agência Moderna de Marcas
e Patentes Ltda.
Pontos Característicos
1.°) Aperfeiçoamentos no fabrico de
calçados especialmente para senhoras
caracterizado essencialmente pela existência de uma gáspea unida paralelamente ao revirão disposta de maneira
a cobrir um solado intermediário de
cortiça ou equivalente, ficando sua
.extremidade em toda a periferia internada entre o referido solado intermediário e uma sola externa.
Segue o ponto 2.

três armações retcngulares, 'sendo dua$
malotes, formadoras das faces catei-11Sres e posteriores da capa, e a tercei%
intermediária, e constituinte la lombat
da mesma: e nareferida lombada sen
previstos dois pares de orificlos extee.mos, ,pelos quis passa um cordel prende?,
dor do livro ou equivalente no interior
da capa; e na kce anterior da capa pe(Iene° ser prevista uma etiqueta pintada, colada, gravada ou outra qualquer,
provida de ilustrações e dizeres de pra
paganda. Segue o ponto 2.
TERMO Nó 106.980
De 28 dc novembro de 1958
Metalúrgica AAA, Ltda. — Estadci
da Guanabara. •
Ponto Caracterirteo'
•
1 — Alfinete de matéria plástica para
bloquear rolos dc Irisar cabelos, caraCterizado por unia haste ponteaguada era
uma extremidade e embolada na outra
elo ,rnesmo material cOlorido na haste.
• TERMO N° 107.020
De 1 de nocmbro de 1958
Rosenhaim S. A. Indústria c Comércio — São Paulo.
Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos em aparelhos
de desenho em geral, caracterizados pele,
fato da superfície inferior do aparelho
ou as suas duas faces serem dotadas de
uma série de pequenos pontos de apaio
de aparelhos sare o papel, tenda tais
apios a forma cónica. ou cilindrica, ou
piramidal, ou de pequenos blocos rnassi.
ços, planos ou curvos. Segue mais 3 I,
pontos.

=MO N. 105.864
De 15 de outubro de 1958
Silas Augusto da Costa — Mines.
Gerais.
Nõvo modelo de jcigo de futebol em
miniatura.
1.0) 1•16vo modelo de jôgo de futebol em, miniatura, caracterizado pelo
fato de apresentar aderente aos lados
menores do retângulo do campo, uma
TERMO N° 107.078
ripa com um rasgo central, na direção
' De 4 de dezembro de 3958
longitudinal da dita ripa e, dois furos
dispostos na mesnia direção do dito
Theodoro Ribeiro Pilho — Estado da
rasgo, o rasgo situando-se entre os Guanabara.
dois furos.
Uma carteira de notas para economia.
Um total de 4 pontos.
semanal.
Ponto Característico
TERMO N. 9 106.533
1 —• Uma drteira :c1 anotas para ecoDepositada em 29 de setembro de-158 nomia semanal caracterizada por várias
divisões longitudinais, de diferentes ai,
Titulo: "Nõvo tipo de estojo".
turas, que superpostas, deixam aparecer
Requerente: Albert -Wexler.
uma orla longitudinal da separação imePontos Característicos de.
diatamente inferior; sendo inscrleos nas
1.°) Novo tipo de estõjo, que se ditas orlas os dias da semana (segunda,
constitui de um recipiente de formato terça, quarta, quinta, sexta, sabado e
paralekpipedo e se constitui por apre- domingo) mais a palavra economia
sentar a parte superior chanfrada com
os cantos arredondados, tendo na parte
TERMO N° 107 , 4o r
frontal o fecho formado por duas saliências em forma de asas, dispostas em
De 22 de dezembro de 1958
sentido contrário, apoiadas sôbre dois
rasgos longitud'aibis que constituem o
Rudolf Storzbach -- Alemanha O.
lúcio de fixagem.
•
dental.
Segue o ponto 2.
•
Pontos Característicos
• .1 — Colgador abraçador para cortiTeRMO N9 106.825
nas ou panos pendentes, unido soltava',
mente a um corpo rotatório ou deslizáDe 21 de novembro de 1958
vel, cujos extremos estão conformadoil
Antônio Marques Ey Cia.
São Pau- como ganchos para a suspensão dos 41lo.
ços portadores da cortina ou a sua tg,
Aperfeiçoamentos em capas protetoras ralar, caracterizado por ser feaddido O
t
para livros e outros.
corpo colgador de forma plana (3), des.
. de a cavidade para o êixo de baião (2);
Pontos Caracteri.sticos• ;i •
dos' 1•o/os de marcha (1) oh )das cama'
1 •••• Aperfeiçoamentos em capas pro- de deslize, verticahnente para abais,
tetoras para livros e outros, caracteriza- tendo , assim 'duas pernas elásticas calda
dos ror um par de fõlhas 'plásticas re- .ganchos (4)- éventualmente' podem St.
tangularmente, sup?rpostas e solidárias bir até a altura do eixo (2) do coroei
1
pelo contOrno, providas Internamente' de irotatorio. Seguem mais 4 pontos.
1/4
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I MARCAS DEPOSITADAS
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•n•••••nn•••n••n••••

7ublicaç1it> feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da pulilleacilo eatneçark
.N prazo do 60 cias para o delerinionto do pedido. Durante &se prazo poderão apresentar suas eNtições o D.,:,pr.rt.m1,.t-zita
Nraelorw,1
Prow iedade Industrial aquelas que se julgarem prejudicados com a cor.oessão do registro requerido
Imaemnnn•n

Térnio n 520.408, de 13-12-61
Cia. Fluminense de Hotéis e Turisnro
Estado do Rio de Janeiro

Termo n" 520 -.-416, de 13-12-61 •
Trino n° 520..425. et: 13-12-61
Termo n" 520.434, de 13-12 6t
The Rapids, Standard Company, Inc. Matsahita .Electiic Industrial Co:, Ltd. 1Disirlbnidora Sulina de Produtos
Estados Unidos da América
Rio Grande do Sit:
JaP
mentares Limitada
nn.TZS ne 110r2t; e TrfinX0
Classe 42
na
ClasseG
Artigos
classe
Termo
ny
520.435,
de 13-12,61
Na Classe
Distribuidora Sulisa cie Produtos
Termo , n.9 520.417, cle 13-12-61
Termo n° 520.409, de 13-12-61
mentares Limitada
Molins
Machine
Company
Limited
liebag, Aktiengesellschaft For RationelRio Grande' do Sul
:nglaterra
les Bruma
Suiça
DiSTRIBUIDORA • SULINA
'

RAPISTAN

r

MOLINS

LEVAG
•Classe 16
Artigos na classe
.

de Produtos Alimentares Ltda.

Classe 6
Art I gos na classe

Termo n9 520.410, de 13-12-61
-lebag. Aktiengesellschaft Fur Patim/d.
les Banca
Suiça

• Nome Comerciai
n••n nn•n

Termo n 520.418, de 13-12-61
IS. A. Composições "International" (do
Brasil)
Estado do Rio de Janeiro

Termo h° 520.426. • de 13-1-2-61
Matsubita Electric Industrial Co., Ltd.
Japão
Classe 6
.;.rtigos na classz,

INTERDEX

HEBAG
Classe 16
* Artigos na classe

• Classe 1
Artigos na classe.

Termo n9 520.411, de 13-12-61
Hebag, j\ktiengesellschaft Fur Rationel. les Banca

Termo n° 520.427, de 13-12-61
Matsuhita Electric Industrial Co., Ltd.
• Japão
Classe 8
Artigos na ela.sse"

Termo n° 520.420, de 13-12-61
Oscar Lourenço
Estado da Guanaaara

Suip

LAVA&

oelina

Classe 16
Artigos na classe

Termo n't 520.428, de 13-12-61
Matsubita Electric Industrial Co.. Ltd.
Japão
Classe 10
Artigos na classe
1.

Indústria Brasileira

Termo n" 520.412, de 13-12-61
Maidenform, Inc.
Estados Unidos da América

Casse 3
Artigos na classe
Termo n° -520.421, de 13-12-61
rarmajade Limitada
São Paulo

Classe 36
Artigos na classe

Termo n" 520.431, de 13-12-61
Matsubita Electric Industrial Co ... Ltd.
Japão Classe 28
-Artigos na classe

Classe 3
Art gos na classe
Classa 1
Art,gos na classe
•

Termv s5 .9 0.914, c.,e 13-12-61

Termo n° 520.422, de '13-12-61
Látex Leingruber S. A.
Estado. do Rio de Janeiro

Termo n" 520.437, de 13-12-61
Jayme F3irman

Moveiscope
Indústria Brasileirà
Classe 90
Artigos na classe

C.. vl.

Ar.t ,jo;.; na clas:,(
Têm.) ti,Q 520.415, de 1-312-61
The Thrissel Engiseering Company ,
Limited
:nglaterz:

Indústria Brasileira!
Classe 36
tips na classe

1SPAL

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe .?
Artigos na classe

Indústria Brasileira

Termo n9 520.423, de 13-12-61
[es Parfunis Chypron S. A.
França

Classe- 38
Artigos na classe
"

CHIFF
N
•,
Classe •,a
À] ilgosarclaske

DOIS EM UM

Termo n• 520.432, de 13-12-61 .•
Distribuidora Sulina de Produtos AliTermo n9 520.440, de 13-12-61
mentares Limitada
Importadora e Exportadora Sagres r-1,
Rio Grande do • Sul
rnitada
Estrdo da G.1abaTa

!APONHA

Oz;sse tk
•
Art :gos, 11.:1 dane

Nome Comercial

tvIalmibita

Indústria Brasileiri‘

THR!,5"'LL

Distribuidora Riograndense

Termo n° 520.430, de 17-12.:61
Electric Industrial Co., Ltd.
Japão
Classe 21
Art:Gos na classe.

'ferina n° 520.413,-de 13-12-61
Atlas Chernical Industries, Inc..
Estados Unidos da América

.

.Sociedade Anonima

Termo n° 520.438,- de 13-12-61
Termo n° 520.429, de 13-12-61
Novidades Para Homens SoKay r t
Matsuhita Electric Industrial Co., Ltd.
Estado da Gulnabara
Japão
Classe 17Azt gos na classe

1nn•••n

VA-RIETTE

Classe 1
Art,gos na class2.

Termo n9 520. 436, de 13-12-61
Sociedade Anônima Distribuidora 11
grandense
Rio Grande do Sul

Termo n" 520.433, de 13-12761
Distribuidora Sulina de Produtos Alimentares Limitada
Rio Grande do Sul
Classe 41
Artigos na classe

INNISTRiá BRASILEIR..

Classe 8
Artioosue cias,.
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Termo n°
520.439, de 13-12-61
.oias Confortex S. A., Artigos Para
Homens
Estado da Guanabara

Termo n° 520.447,de 13-12-61
Musical Flamingo Limitada
Rio Grande do Sul

Termo n° 520.460, de 13-12-61
Termo n° 520.453. de 13-12-61
Fábr ica de Bebidas Santa Elisa Ltda. Rockwoolbras S. A., Indústria e Isolantes Termo-Acusticos
Estado da Guanabara
São Paulo

FLAMINGO
NO'Quatiã-Cá.fito-sl,
Classe 36
Expressão de Propaganda
Termo n° 520.441, de 13-12-61
Importadora e Exportadora Sagres.
mitada,
Estado da Guaaaaara

14.

Musical. Flamingo

Sob oesmo'Céo
M'

Ltda.1

Termo n° 520 . 461, de 13-12-61

Reckwoolbras S. A., Indústria de Isolantes Termo-Acusticos
São Paulo
. Classe 42
Ari gos n.1 classe -

Classe 8 *
Artigos na classe
Termo n° 520.442, de 13-12-61
Metalurgica e Fundição Guanabara
mitada
Estado da Guanabara

Ç, REPARAÇOES LTDP4

abana ard

Classe 16
Expressão de Propaganla

Nome Comercial

Termo n° 520.450, de 13-12-61
Industrializadora Nordestina ã Frutas
Limitada
Pernambuco

Indústria Brasileira
I

Termo n° 520.443, de 13-12-61
Pedreira São João Limitada
São Paulo

do,
s oa0

Casse i7
Artigos na classe
Termo n° 520.444, de 13-12-61
Antonio Mansour ei Irmãos Limitada
Estado da Guanabara

'PRANTCU

Brasileira
Indústria Brasileira

Indústrializadora No-ídistia
Classe 41
Artigos na classe

de Frutas Ltda,
Termo n° 520.451, de 13-12-61
Industrializadora Nordestina de Frutas
Limitada
,Pernambuco

141{NLOIVIVAj

Classe 42
A) Cgos na classe
—o

Termo n° 520.456, de 13-12-61
Magnesita S. A.
Estado da Guanabara
,21f

AL

Termo n° 520.457, de 13-12-61
;Administradora Mossor6 Limitada
Rio Grande do Norte

Révitta-i j uv en it

Mminiitradorá Mossor6

Classe 32
Artigos na classe

Classe 33
Titulo

Termo n° 520.466, de 13-12-61
Fabio Sampaio Via= Ramo.
Estado da Guanabara

Classe. 36
LVD ,çies n.a ct.:tise

uqurium
O

Nome Comercial
Têrino n° 520.458, de 13-12-61
Termo n° 520.452, de 13-12-61
Cia. Brasileira de Vallires "Brasval"
São Paulo .
Fábrica de Bebidas Santa Elisa Ltda.
Estado da Guanabara

Bra\sval

ltt

Classes: 32 — 33 —
Titulo

(1n-clás-ir-i-a'-jfile ?ed.'
Classe 3
Artigos na classe

Termo n° 520.459, de 13-12-61'
I3owl1ng, Divertimentos e Comércio
mitada
São Paulo

Termo n° 520.446, de 13-12-61
Kleber da Sua Prado
Estado da Guanabara

Ernglb,

Classe 32
Artigos na classe
Termo s9 520.464, de 13-12-61
Empresa Jornalistica Guarany Ltda.
São Paulo

.

Termo n° 520.445, de 13-12-61
Cia. Limitada
João Gomes Xavier
São Paulo

Report

Classe 16
A,.L k.os na classe

Classe 41
Art:cos na classe
Termo n° 520.455, de 13-12-61
Prism; Limitada, Projetos Industriais e
Serviços de Montagens
Estado da Guanaba,.

o
Termo n° 520.463, de 13-12-61
Empresa Jornalistica Guarany Ltda.

0~7

Nonie Comercial

indús.tria

Classe 32
tinos na cia§se

:Acústico Incombustível.
Termo n° 520.462, de 13-12-61
Indústria Rossad de Óleos Vegetais Limitada
São Paulo

UNILOCK SERVIÇOS DE
4".

_

Iso= SOM o isogite

Nome Comercial

Termo n° 520.454. de 13-12-61
Termo n° 520.449, de 13-12-61
Fábrica de Bebidas Santa Elisa Ltda.
LInilock Serviços de Reparações Ltda.
Estado da Guanabara
São Paulo

-1-374;ifelrIZ't

Classe 8
Artigos na cla.s.se.

Classe 16
_Artigos na classe

Prmo n° 520.448, de 13-12-61
Musical Flamingo Limitada
Rio Grande do Sul

Volta ao Mundo,

Só

Indústria Brasileiia

Classe 50
Artigos na classe

¡

Industria

ISOLS

INDÚSTRIA BRASILEIR/

.4

inarri n0.0
;g:74';"SANTA alr;;;..
armus,wrum

,

w

4. f
-•••n••

•industria• rasitêtrt
ame
•

Artigos na dane

Termo n9 520.469, de 13.12-61
Luiz Augusto Meirelles
São I),aulo

tUPA courrraiyi.p~,
6A0
PA L

.0

Classe 42

Wrtieos na classe

Casse 50 „

Astigos na c1a554

.

CIA..sse

Titula

MARIO OFICIAL
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Is^

\ Termo n.9 520.485, de 14-12-61
Termá–n.° 520.477, de 14-12-61
Termo :19 520.468, de 13-12-61
Indústria Comércio e Navegação Socie- Vcrsten S. A. Representação, Admi- Indústria Metalúrgica &amar Ltda.
São Paulo
• nistração e Comércio
dade V..nicola Rio Grandense Ltda.
São Paulo
.Rio Grande do Sul

V_ E R S .T E :N

Indo .Brasileira

SEgart
Brasileira

Classe 5
Ferro, aço, alumínio, bronze, alpaca,
chumbo, cobre, latão e níquel

Glasse 50.
Termo n..9 522486 de 14-12-61
Para ser usada em impressas, duplicatas,
Elnabra S. A. Eletrônica Nacional
recibos e anúncios
Brasileira
Termo n.° '520.478; de 14-12-61'
São Paulo
Ropesa — Produtos Eletrônicos Ltda.
São Paulo
Classe 42
Artigos • na classe
Termo n° 520.470, de 13-12-61
. Henrique Asten
São Paulo .

riASTEN
IND. BRASILEIRA J
Classe. 6
Artigos na classe
Termo n° 520.471. de 13-12-61
Henrique Asten
São Paulo
Classe '8
Artigos na classe

ELNABRA
Ind. Brasileira

• RONYSTOR
Ind. Brasileira
Classe "8

Edifició

Classe 33
Artigos na classe

- Classe 8
Artigos da classe

Termo n o 520.473, de 13-12-61
Lojas Campos de Aparelhos Domésticos
Limitada
Estado , da Guanabara

TerMo n.9 520.481; de 14-12-61
Carbex Indústrias Reunidas S. A.
São Paulo
CAREEX -

e Anare gmá O p meslirdas Ltda. . .

B I .0 A.
,Ind. Brasileira

Termo 1-1.9 520.4g2, de 14-12-61
Mapeg Comercial Ltda.
••.
São Paulo.

ROPRAN...
Industr ., -

NEVA.
Brasileira;
C'azse

15/11•

Nome Corriercial

Termo n. 9 520.474. de 14-12-61
Tecidos Rofran Ltda.
São Paulo,

Tef.rao n.9 520.475, de 14-12-61
Ccinért'o e Indústria Neva S. A.
Paulo

ItTrs'rEtiis FLEUNID1.3

• COLAM
Ind. Brasilei ra
Classe 6
Artigos da classe
Termo n.° . 520.483, de 14-12-61
Garabed Berlrossian
São Paulo
-

' L1U/12.1:FIX

Ind, Brasileira Classe 40 ' •
. Cabides para roupas.
Termo n." 520.484, de 14-12-61
Tostão Modas Ltda.
São Paulo •

A:tig 5 . da clar:se

Termo n. 9520.476. de 14.12-61
Puzeini
Lmão
São Paulo

7.2rs EsTre,L.tis
ITnd. Brasi.teira

D2:11-.À

Termo n.° 520.488, de 14-12-61
-Malharia e Confecções Desanil Ltda.
São Paulo

Classes: 12, 22, 23, 24, 36, 37, 33 e 50
Artigos das classes
Termo n.9 520.489 de 14-12-61
Dr. Simão Daniachi
'São Paulo

- •

Artigos na classe

Classe 21
Para distinguir: Tecidos em geral. tecidos Iara confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa,,álgodZo, alpaca; canhamo; cetim;
earoá! caserniras, fazendas • e tecidos de
lã em peças; juta, jersei, nylon; pacopaco, piercaláa;.rarni; rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos imperrneáveis e tecidos de pano Couro veludos

Termo n.9 520.492, de 14-12-61
Cibrafi Cia. Brasileira de Crédito, Fi•
nanciamento e Invest:inentos
. • São Paulo

CIBRArI
'Ind. Brasileira
Classe 6
Artigos da classe

Ind. Brasileira.

Ind:' Brasileira

P.1.9._"

ções e aelôrno ele prédios e estradas .(clmento, azulejos,- portas, janelas), papel
para forrar casa

Termo n. 9 520.493, de 14-12-61 •
Elnabra S. A. Eletránica Nacional
Brasileira
Classe 1
São Paulo
Para distinguir os artigos da classe:
Classe 6
• Casse 8
Substâncias e preparações químicas usa- Para distinguir os artigo? da classe: MáArtigos da classe
das nas indústrias, na fotografia e nas quinas paar indústrias texteis em geral,
análises químicas. Substâncias e premáquinas e, suas partes integrantes
Termo n.9 520.479, de 14-12-61
parações q,uienicas anti corrosivas e
Repesa — Produtos Eletrônicos Ltda,
Tèrnio n." 520.494, de 14-12-61
antioxidante
São Paulo
Neva Indústria, Comércio . e Metalúrgica
Termo n.9 522.487, de 14-12-61
Ltda.
Metalúrgica Rica Ltda.
São Paula

RONYSTONE

Termo n.o 520.480. de 14-12-61
Ropesa — Produtos Eletrônicos Ltda.
Termo n" 520.472, de 13-12-61
ClaSse "5
São Paulo
caulim° B i tista Peres Leite e António
Pára distinguir os artigos da classe: MeMesquita Junior
tais -abo trabalhados ou parcialmente
Estado da Guanabara
TRAWsRo
trabalhados, 'usados nas indústrias

A_S,C A
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Clas'ses: '33, 50,4 e 3
Artigos das 'classes

Marca Registrada.
Classes: 1 a 50
Artigos das classes
Termo n. 9 520.495, de 14-12-61
Neva Indústria, Comércio e Metalúrgica
Ltda.
São Paulo
-

NEVA'

Ind. Brasileira
Classe 8
Para distinguir os artigos da classe:
Instrumentos de precisão, Instrumentos'
científicos, aparelhos de uso comum:
moldes de tôda espécie; acessórios kle
aparelhos elétricos (inclusive válvulas,
tomaclaS, soquetes, fios), aparelhos fotográficos,. radiofónicos, cinematográficos,
máquinas falantes, discos gravados e
filmes revelados

Termo n.° 520.490, de .14-12-61
Termo n.° 520.496 de 14-12-61
Companhia de Equipamentos RodoviáInicord Importadora Comercial, e Re.
rios, Tratores e AcessOrois Certac
presentações Ltda.
São Paulo
São Paulo
r;
C

Ind.Bras fieira
Classe 16
Para distinguir os artigos da classe:
Material exclusivamente paar construção
e adOrno de prédios e estradas, (cimento, azulejos, portas, janelas). Papel
-de forrar casa
Termo n." 520.491. de 14-12-61.
Metalcôr Tiritas e Vernizes MetalgráLcos Ltda.
São Paulo
META LCÔR

Classe 36 ••
Ind. Brasileira
Salas, vestidos, blusas, blusões, anáguas..
combinações; soutiens; calças., meias, sa16
patos; camisas; gravatas; paletós, len, Páradistinguir os artigos da .classe:
Material etclusivarnente rara
ços e capas para a 'chuva
. constru-

INCOREL`I.,

Ind. Brasileirá
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 520.497, de 1
Emilio Pancani
São Paulo

DRA SITA ZIA
Ind. Brasileira
Classe 10
Artigos da classe

508 Quarta-feira 7
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Termo n.9 520.498, de 14-12-61
Indústria e Contérc:o de Aços SA.
São Paulo
•
. -

Termo n.9 520.504,d e14-12-61
Comissária de D4pachos
Codeli
• • Liberdade Ltda. São Paulo

r4. o -x-

Classe 5
Pára distinguir os artigos da
iço, alumínio, alpaea; bronze; cobre; es
-tanho.guz,lã;íqeincomtas
para ligas, todos estes metais acha.) não
1-,,lsalhados ou parcialmente traalle
usazos nas indústrias
Termo n.9 520,478, de. 14-12-61
Comissária Importadora e Exaure:dosa
Remero" Ltda.
São Paula
.

ROkERO
Brz,..40.1ei-r,s:

.
Classe 41
rrutas: banana, laranja, limão, potneio
Msacaxi, morango, - ameixas, peça ano;
uva; melancia melão
Têrzno 'n.9 520.500, de 14 12-61
de Representações de Aato•
a nveis 'Manilha"
São Paulo ,

Feveréfro dé 1962

Tétano n.° 520.519, de 14-12-61 "
Termo n.9 520.537, de 14-12-61
51 Trigal S. A.
Organiiação Imobiliária "Imobrãs" Lida,Uruguai
São Paulo
EL O RDENV

',IBERDADE ,
lna.-Brasileira
. . Classe 50

Ind. Bnsileird

(Seção 111).

ORGANIZACAO IMOBILIÁRIA IMOBRAS
Classe 41
SANTO ANDRÉ
Para distinguir; Bolachinhas, bolachas,
S BERNARDO biscoitos massas alimentcias, pães pasDestina2a a assinalar e distinguir:- •3 téis, macarrão. farinhas alimentícias,'S . CAETANO
IMbre da sociedade a. ser aplicado-em
- chocolates. caCao
papeis de carta, papéis de oficio, papel
CAMPINAS
almasso, memorandos, envelopes, cais.
Trin Cm." 520.520. de 14-12-61
- S.PAULO
tóes comereMis e cle- visitas, faturas, "Sodipre” Sociedade Distribuidora 'de
- SANTOS chagues, duplicatas, promissórias, letras Prodlitos Porcelânieos c Refratários Ltda.
de câmbio e recibos
São. Paulo
— Termo n.' 520.505, de 14-12-61
Classe 33
- 5 O D1PRE
Olaria Parelheiro Lida.
Titulo de Estabelecimento
São Paulo
.Classe 15
Termos n s. . 520.538 a 520.541, de
PARELHEIRO
Artigos da classe
11-12-61
Ind. Brasileira .
•
Marciana — Material de Construção,
Termo M9 520.529, de 14-12-61
Ferragens e Massámcs Ltda.
Classe 16
Visa S. A. Ccmércio e Indústria
"
Guanabara
Destinada a _assinalar é aistinguir azuSão Paulo
lejos,. ladrilhos, lajeados, obras
ardozia .piar esgotos, -telhas, talões e
/
t;lolos
Terzno n. 9 520.506, de 14-12-61
Société de Sucreries Brésiliennes
São Paulo

...44 Paulo—Capital

Mgerrná

Classe 33
Classe 20
Para distinguir: Construções e venda
Petrechos navais: âncoras, alsva-vidas,
de imóveis' e participações
PI GALLE
cintos para natação, cordas paar amarTérmo 11.9 520;530, de 14-12-61
ração, vigias caldeiras eixos
e Construções Ltda.Ind . Brasileira Grajau Imóveis
Classe. 16
• São Paulo
AOTomonis
Artigos da classe
•
Maferma — Material de Construç ão,'
- Classe 42
Classes: 21 e 35
Ferrahens c Massámcs Ltda.
Aguardente, bagaceira, • biter, brancl.
Lempra venda e estacionamento de cerveja, conhaques. kirsch, kummel,
Guanabara
E CONSTRUÇUES,
veículos em. geral
nele, gim, licores, rum; vinhos; vinho
Classe 11 -LTDA..
. vermute e vinho quinado
Artigos da classe
Termo n.9 ,520.501, de 14-12 61
Nome Civi.
2omércio de Representações de 'AutoTertno- n.° 520.507 de 14-12e61
Teimo
520.342, de 14-12-61
raiveis ' Manha" Ltda.
Société de Sucreries BrésilienmsIndústria Brasileira de Produtos Qui- •
'Termo
n.9
520.533, de 14-12-61
São Paulo •
São Paulo
micos S. A.
'1- me5to Boas
São Paulo
São Paulo
.11(1 rd°

>C0iiERCIu
REPRESNTAPEo
RE AUT0MD11EIS
MARILIA I1PDA
Nome Comerciai

Termo n.9 .520.502, de 14-12-61
Engenharia. IndasEria
A.
e Comércio
São Paulo

IMPERADOR
Ind. Brasileira
- Classe 41.
'Açúcar

T ER1 GON
Ind. .Bras.

Termo n.9 520.508, de 14-12-61
:-..s arguet Paulista S. A.
•
Puanabara

Classe 36
Artigos da classe Termo n.9 520.534,- cie 14-12,61
huiústria 5steárica Santa Terezinha
S A.
São Paulo

TAKOLADO
• INDOSTRIA BRASILEIRA'.
Classe 16
Tacos para assoalhos

119111151111A ES/SUOU
UNTA TESSZINSA 31/4.

•Termo n.9 520.512, de 14-12-61
Indústria e Comércio 5letrans Ltda.
São Paulo

Nome

7.
4:37~

CORTIGLOBIN
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Liii prouato farmacêutico inoicado

tratamento em geral das infecções pra-.
duzidas por bacilos, germes ou
micróbios
Termo n." 520.543,-de 14-12-61
Indústria Brasileira cle Produtos Químicos S. A.
•
São Paulo

Tenni n.9 520.535, dc 14-12-61
Classe 16
• GAIVIACORTEX
Comercial e Imobiliária Sol-Ar S. A.
Fatie° e comércio de artefatos de ci•
ELETR.A.N 3.
São Paulo _
mento, ferros e outros materiais de
Industrio. Brasileiro.,
INDUSTRIA BRASILEIRA
máquinas, dispositivos e acessórios para
Classe 3
quaisquer fins. — Construção, =pret.
• C1NE FARKISQ
Classe 8
fada e ou sub-empreitada de obras de
Um produto farmacêutico indicado ,rez
ao Paulo-Capital
Transformadores, comutedores, condenengenharia em qualquer de seus
tratamento em geral das infecções pre.ramos
sadores e aparelhos de solda
• duzidas por bacilos, germes ou
Classe
33
—
micróbios
Cinema
Termos as. 520.513 a 520.518, de
Termo n.9 520.503, de 14-12-61
—
Codeli — Comissária dê, Desnechos
14-12-61
Têrmo
n.9
520.544, de 14-12-61
Termo 4.° -520.536, de i1-12-61'
Liberdade Ltda.
Vatmag S. A. Veículos e Máquinas Sintese
Jornal União da Imprensa Indild-rin Brasileira de Produtos Qui.
Agrícolas
São Paulo
micos S.. A.
Brasileira Ltda.
São Paulo
São Paulo
São
Patilo
•Qq":7L214
Llrasileira.

Classe 50
Destinad'a a assinalar e distiaguir
timbre da ' sociedade a ser aplicado em
papéis de carta. Papéis de ofício, rapeiahnasso, memorandos, envelopes carseles comerciais e de visitas, faturas,
cheques. duplicatas. promissórias letras
cámbio e recibos

A-LAMO
inaustria Bra$iielra

•

Classe 39
Classe 31
Classe 21
Classe 11
Classe' 8
Classe 7
Artigos da classe

mio Dweibe4
11311.3I12.11EJ

GANIACORTIN
INDUSTRIA BRASILEIRA

. Classes: 32 e JJ
Classe 3
Alara distinguir: Publicidade em geral.
bem como o de carater informativo atra. Um produto farmacêutico indicade eu
;yes de recortes de ¡Ornais de todo o tratamento mu geral das infecções produzidas por bacilos, germes
_Brasil: diàriatnente, com referências desmicróbiostacadas c/c órgãos da im prensa nacional
•

Quarta-feira 7
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Termo n.° 520.547 de 14-12-61
Laboratórols Andromaco S. A.
— São Paulo

Tertrya n.9 520.552 de 14-12-61
Laboratórois Andra-naco S. A.
São Paulo

-

(54Élip -
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Ternso 31.9 520.573, de 14-12-61
Yuorikernia Oy
Finlândia

Têrmo n.9 520.559 de 14-12 61
Café e Bar Tenis Ltda.
Guanaara

14»

!CAFÉ

ABL1GLOS

:FINNTITAQ•

'BAR

1Classe 1'
Dióxido de titânío para ser usado come
PigMentos

tllENIS LTDA.
Nome Comercial

IABORATORIOS ANDRt/MACA

N 54-O

PALIO)

•••••n•n••••

nino n.9 520.563 de 14-12-61
sAb PAULO
Classe 42
Classe 3
Comerciai de Bebidas Super-Sol Ltda.
Hut
preparado
farmacêutico
indicado
Classe 3
São Paulo
Um preparado farmacêutico indicado no como medicação tônica nas convalescenças e estados de desnutrição
tratamento das insuficiências hepáticas e
suas manifestações
Termo a.' 520.553 de 14-12-61
São Paulo Sizal e Derivados Ltda.
Têm° n.° 520.548 de 14-12-61
São Paulo
Laboratórois Androtnaco S. A.
São Paulo

•SAO.PAPLO
IndUstria

Brasileiraa,

LAN

g iaTOR101 A11{)119111ALJP
!AO PAlitti

Classe 3
Um prepurado farmacêutico indicado no
tratamento dos reumatismos e nevralgias

.FEITIÇOJ

Termo n.o 520.549 de 14-12-61 Laboratórois Andrornaco S. A.
São Paulo

zuzzia, """"'

Nome Comercial
Termo n.9 520.556 de 14-12-61
Café e Bar dos Pracinhas Ltda.
..3uanaara
•

n CAFÉ E BAÚ'
! UOS PRACINHAS 1.11k
r

Nome Comercial

Classe 41
Extrato concentrado de legumes
_Termo n.9 520.551 de 14-12-61
Laboratórms Andrornaco S. A.
São Paulo

goggedriTs

itomuQP

Classes: 2 3 e 41
Indústria c comércio de preparados /ar,
maceuticos produtos veterinár;os e para
fins sanitários e substâncias alluf

• CAFÉ E BAR'

Clase 36
Artigos da classe

SÃO CRISTOVA. 0 Lí114

ind.Brabtletra

„jos.
„
N-L11513ASTERS

• Termo n.' 520.564 de 14-12-61
Fundição Brasil S. A.
São Paulo.

FIDALGO ITNI
Nome Comercial

Termo n.9 520.557 de 14-12-61
Bar Aurora da Guanaara Ltda.
Guanaara
;

Classe 8
Artigos da classe
T'êrtno ri,' 520.566 de 14-12 61
Sociedade Aastecedora do Comércio e
Indústria de Panificação "S.A.C.I.P."
S. A.
Guanabara

4(5.ACIP ,
.

Nome Comercial
Termo n.° 520.558 de 14-12-61
Café e Bar Estudantil Ltda.
Guanabara
•

'CAFÉ CBAR1.
ESTUDANTIL)
Classes: 41 42 e 43
Titulo de Estabelecimentp

e

•

»

•
Classe 33
Distribuição de géneros alimentícios bebidas alcoólicas ou não
Termo n.° 520.567 de 14-12-61
Sociedade Aasteccdora do Comércio e
Indústria de Panificação "S.A.C.I.P.-"
S. A.
Guanabara

Ciasse 33
Artigos da classe
Classe 33
Insignia

'Sociedade Abastecedora,
do Comércio e Indústria

BAR AURORA DA

GUANABARA LIOA,I.

Termos as. 520.576 e 520.577, de
14-12-61
Capri
Imobiliária Ltda.
Guanabara •

BRASITEIRA

BAR ELITE DE

Terrno n.9 520.550 de 14-12-61
Laboratórois Andromaco S. A.
' São Paulo

; Lig 225 • • •

• Termo n.9 520.575, de 14-12-61
café e Bar Fidalgo Ltda.
Guanabara -

Casse 42 Aguardente de cana

Têrmo n.9 520.555 de 14-12-61
Bar Elite de São Cristóvão Ltda.
Guanaara
•

C;I-asse 3.-Um preparado farmacêutico indicado
como medicação reconstituinte

Termo n.° 520.574, de 14-12-61
Radio Corporation of America
Estados Unidos da, América

Classe 3
Aparelhos de tekvisão; combinações. de
aparelhos receptores de rádio e televisão: e combinações de toca-discos e
receptores de rádio e televlsão

Classe 4
Sizal fibras para fazer corda
Termo n.9 520.554 de 14-12-61
Losita Oliveira Sobral e Isis Fonseca
de Carvalho
Guankbara

1962 509

de Panificação

S/A.

Nome Comercial

Termo ri.' 520.578, de 14-12-61
Capri
Imobiliá.ria, Ltda.
Guanabara

Termos ns.1 520.568 e 520.569 'e
2041-61
Brancroft-Brillotex Textil do Brazil
S. A.
•
Guanabara

COUTURIER

-477lidriaàÀ~
:Nome
Tèrrno

520579, .de- 14-12, 61 •
Bolmy5:Cia
'io -qrowle.-, da, Sul
à

f

Classe 3E
Artigos de vestuário de tôda sorte, in.
clusive de esporte e para tri4tuças
(fraldas cueiros, etc.)
Classe 23
Tecidos em gerar ,•

1

•

,,

:.."1:à

Otala

Classe 41
Herva:mate

•

TE:i 0 Quarta-feira 7
Termo n.° 520.580, de. 14-12-61
Société Anonyine Belgo-Canathnne
Continental Pharra
'
Bélgica

- DIÁRIO OFICIAL .(Seção
Termo n.° 520.586, de 11-12-61
Agemcia 'Nordestina de Repecsentaçeirs
Limitada
•
Pernambuco
. Agencia

rk,/sRnex»
Classe 3
Produto farrnaceutico
T,uio .n.° 520.581, •de 14-12-61
Pargatn Comércio e Indústria Ltda.
Guanabara

Jaft

Termo n.° 520.532. de 14-12-61
Continental Farmacêutica S. A.
Guanabara

CONTINENTAL
Classe 3
Substãnciiis guicnices. produtos e preparados para serem us idos na medicina
ou• na farmáva
Traiom° 520.583, de 14-12-61
Casso Muniz S. A. Impcerçãn e
Comércio
São Paulo

'Industria Brasileira
- Classe 8
Chassis de rádios, cristais de rádio; cLscos -gravados, diais; 1on6gras; gravadores; mostradores para ráciiv ••plugs,
pick-ups; lícitos; toca-discos; v•Uvtilas
pára rádio
Termo n.o 520.584, de. 14.12-61
Cassio Mtiniz S. A. Importação ,..
Comércio
• São Paulo

Andorinha

oa! d s,:eR 42ILE IRA
INDUSTR c

de Representações Limitada
Nome Comercial

Artigos da classe

Termo n.9 520.587, de 14-12-61 •
Materiais Para Construções Record
.
S. A.
Guanabara

Termo n." 520 .601, de 14-12.61
Edson Gonzaga C) Cia.
Pernambuco
•

nèTís •

II
•. REzeoP.D SIA
MDÚSTil t A BRA411-EIRA

Classe 8 .
Discos gravados; fitas magnéticas
gravadas
Termo n..520.593, de 14-1-61
Jrupeirneabilizações Vedatex Ltda. .
São 'Paulo

_

Classe 5
Metais em chapas, lisas, enatais em diversos perfis, arame
Termo a. 520.588, 'de 14-12 61
Sulmec Representações Limitada
Rio Grande do Sul

Suimec Representações
Ltdav.
Nome Comercial

Roceiro

Termo n. 5290.589, de 1442-61
Stéreo Belsom Gravações. Comerciais
S. A.
Rio de Janeiro

BELS M
Indústria Brasileira
Classe 8
Dfscos gravados; fitas inagnétice.s
gravadas
Termo n. 520.590, de 11-12-61
Stéreo Belsom Gravações Comerciais .
S. A.
Rio de Taneis.o

Classe 4;
Vinagre

Vedatex Ltda.

CLUB DOS ARTISTA

Nome Comercial

E AMIGOS DA ARTE

Termo n. 520.591. de 14-12-61
Torrefação e Moagem de Café Ovar
Ltda.
Rio cie Janeiro

Torrefação e Moagem
de Café Ovar. Ltda.

DE SÃO PAULO
. Nome Civil

.

Termo a.° 520,604. d.e 14-12-61
Cia. Melhoramentos de São Paulo –
Indústrias de P.pel
São Paulo

Nome Cozncrcial
Têm on.° 520.595, de 14-1241
Wilson Chioratto
São P;ailo

Olaria e Cerâmica
Guaçuana
Cia'Sse 16
Olaria, cerâmica, manilhas, barro
draclo. ladrilhos, azulejos e material de'
Classe 38
Artigos da classe
construção
-s
Termo n.o 520.605, de 14-12-61
Térino n.o 520 .596, de' 14 -12-61
Cia. Melhoramentos de São Paulo
E. Pereira Vaz Braga
Indústrias de Papel
Rio de Janeiro
São Paulo

Classe 8'
Chassis de rádios, cristais de rãclic..;. discos gravz.9dos, diais; fon6grafosi
,,adores; mostradores para ráko; plugs,
pic.k-ups; rádios; toca-discos; válvulas
para rádio

Termo n.° 520.597, de 14-12-61
Silmac — Modas Ltda.-Silmae — Modas Ltda.
Rio de janeiro

Classe 8
"lhassis de rádios, cristais de rádio; dis:oa gravados, diais; forágrafoa; gra.
.adores; mostradores para rád,o; plugs,
)ick-ups: rádios; toca-discos: yilvulas
nata rádio

INDUSTRIA BRASILEIRA

Impermeabilizações

Classes: 13, 23, 29, 30, 33, 35, 36 e 37
Artigos das classes

Videir

CAI' I SAR IBE

--Termo n.° 520.603, de 14 . 12-61
•
.Ghthe-dos Artistas e Anligos da Artu
São Paulo

Indiistr. ia Brasileira.
—

Termo 11,9 520.585. de 14-12-61
Cassio ivIuniz S. A. importação e
Comércio
São Paulo

Termo a.° 520 . 600. de 14 -12-61
.Ricardo C* Herculano
Pernzenbuco

SrRRANO

Indústria Brasileirn
Classe 3
Acendedores elétricos, alto-talantes, amperimeiros, nmpl'ficadores para rádio,
.
• etc...

Termo a. 520:591, de 14-12-61
Stéreo Belsom Gravações C .tinerclais
S.. A.
Rio de Janeiro

Nordestina

PRORROGAÇ.Ã O
ff'

revereIrb de 1962

MAISON,ROSE

Classe 38
Artigos da classe

Indústria Brasileira'

Classe 8
Discos gravados; fitas magnéticas
. gravadas
Termo n. 520.592, de 14-12-61
Apnéia Lanches Ltda.
Rio de Janeiro

SOMBRERO
Classes: 33, 41, 42 e 43
Artigos cias classes

Termo n.o 520.607, de 14-12-61
Cia. Melhoramentos de São Paulo
Indústrias de Papel
Classes: 13, 23, 29, 30, 33, 35, 36 e 37
São Paulo
Artigos das classes
Termo n.9 520..598. de 1442-61
Silniac — Modas Ltda.
Rio • de Janeiro •

SILMAC
Indústria Brasileira,

-N Tioià,kL-sxri.i'LL-RNI-True0

I

"N 25 ENVE1OPES

n `50.14 °kW*.
Classe 38
Artigos da classe

tt %.len ne1.

'Classe 36
Artigos da classe

•

t\.
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Termo n.9 520.611, de 14-12-61
Nivaldo Ritanann
Paraná

Termo n.° 520.606. de 14-12-61
Cia. Melhoramentos de São Paulo —
Indústrias de Papel
São Paulo

CAFÉ COLON
INDUSTRIA BRASILE IRA.
Classe 41
Cãlé cmu grão, torado e moldo
Tênno n. 9 520.612, de 14-12-61
Oficina Mecamotra Ltda.
São Paulo

MECANOTRA
•

Feve4-ei1-o de 1962

Têrmo ri.° 520.619, de 14-12.61
Calçados Monte Real Limitadt,
Guanabara

« Oikonte 2,eai
Indústria Brasileira
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Termo ra". 520.620, de 14-12-61
Fábrica de Calçados Volga Limitada
Minas Gerais

511_

Termo n. 9 520.625, de 14-12-61
Rossine Camargo Guarnieri
São Paulo

Desehvoivimerito
Continental
Classe 32
Para distinguir jornais, revistas c publicações em geral. Álbuns. Programas
radiofônicos. Peças teatrais e
cinematográficas
Têrtno n. 9 520626, de 14-12-61
Rossine Camargo Guarnieri
São Paulo

INDUSTR4 CRAS I LE i RA
Classe 21
Aros, amortecedores, alavancas de câmbio e . de direção, breques, chassis, chapas circulares para veículos, dcsligadeiClm.se 38
Indústria Brasileira
ras, estribos, eixos de direção, eixos de
Artigos da classe
rodas ,eixos de transmissão, freios,
Classe .36
molas, para-choques para-lama, paraTermo n. 9 520.608. de 14-12-61
Calçados pára homens, senhoras e
eia. Melhoramentos de São Paulo — brisas, pedais, rodas, tirantes, varetas
Classe 32
de contrôle
cr lanças
•
Indústrias de Papel
Para distinguir jornais, revistas e pu.
São Paulo
blicações em geral. Álbuns. Programas
Termo n.° 520.621, de 14-12-61
Termo n.9 520.613, de 14-12-61
radiofônicos. Peças teatrais e
Bodegas Y Vinedos Talacasto Soc, A. S. A. Indústria e Comércio de Tecidos
yaematográficas
Com. Ind.
Carioca
Guanabara
Argentina
Termo n. 9 520.627, de 14-12-61
Rossine Camargo Guarniert
São Paulo

Desenvolvimento
Brasileiro.

,dozta

Classe 41
Artigos da classe
• Termo n. 9 520.614, de 14-12-61
Bodegas Y Vincos Talacasto Soc.- A.
Com. Incl.
• Argentina
,

Clar.se 38
Artigos da classe

Tênno n.° 520.609. de 14-12-61

("4,04n~
Classe 41
Artigos da classe

Cia. Melhoramentos cie São Paulo —

Indústrias de Papel
São Prado

Témio n. 9 516.615, de 14-12-61
Dental Pinheiro Ltda.

SENTAI. PljillEIRO
Paraná
Titulo de Estabelecimento
Termo n. 9 520.616, de 14-12-61
Comercial Pietraroia Ltda.
Paraná
1

Comerm
Classes: IS e 16
Titulo de Estabelecimento

Classe 28
Artigos da alasse
Termo n.° 520.602, de 14-12-61
Uisque do Norte Ltda.
Vitória de Santo Antão

-?.ngarrafarnento

CACHORRO UJEmr,
INDUSTRIA BRAS; Crl-RA'
Classe 42
.Aguardente de cana
Termo n.° 520.610, de 14-12-61
Nivaldo Ritzsaann
Paraná

CAFÉ BELOTTO
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 6/
Café em grão, torraeo e mod9

Termo n. 9 526.617, de 14-12-61
Restaurante Alvorada Ltda.
Paraná

',IlestauradelAlviraIR.
Classes: 41. 42, 43 e 44
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 520.618, de 14-12-61
Indalecio de Souza Dias
Guanabara

Indústria Brasileiro
Classe 23.
Tecidos de algodão em peça

Intercâmbio
Internacional

Classe 32
Para distinguir jornais, revistas e puTermo n.° 520,622, de 14-12-61
blicações em geral. Álbuns. Programas
Cia. Farmacêutica Organon do Brasil
radiofônicos, Peças teatrais e
S. •A.
cinematográficas
São Paulo

Termo n.° 520.628, de 14-12-61

a

exabohn
indústria Brasileira,

Rossine Camargo Guarnieri
São Paulo

•Desenvolvimento e
dA São Paulo

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
nassa 32
tratamento de distúrbios que necessitam Para distinguir jornais, revistas e pu.
corticosteróides
blicações em geral. Álbuns. Programas
radiofónicos. Peças teatrais e
Térmo n.° 520.623, de 14-12-61
cinematográficas
Rossine Camargo Guarnieri
São Paulo
Termo a.° 520.629, de 14-12-61
Rossine Camargo Guarnieri
São Paulo

Emancipação

Nazi"

Intercâmbio
• Éontimico

Classe 32
.
Para distinguir jornais, revistas e publiClasse 32
cações em geral. Álbuns. Programas
radiofônicos. Peças teatrais e cinema- Para distinguir jornais, revistas e pu.
blicações ern geral. Albuns. Programas
tográficas
radiofônicos. Peças teatrais e
Termo n.' 520.622, de 14-12-61
cinematográficas
Rossine Camargo Guarnieri
Tênno
n.
9 520.630. de 14-12-61
São Paulo
Rossine Camargo Guarnieri
•São Paulo

Intercâmbio
rdóitiiirgral

Intercãmbio
Niâional

Classe 32
•
'ClaS's'e. 32 -\
Para distinguir jornais, revistas e pu- Para distinguir jornais: revistas e pu.
blicações em geral. Albuns. Programas blicações em geral. Álbuns. Programas
Classe 32
radiofónicos. Peças teatrais e
radiofônicos. Peças teatrais e
einematográficaA
ornais, revistas e publicações un geral
£inematográficas

512 Quarta-feira
Termo n.° 520.631, de 1142-51
Rossine Camargo Guarnier(
São Paulo

••

CARIO OFICIAL •(Seçào III) —
Termo n.' 520.633, de 14-12-61
Armin Iialbotla
Guanabara

q

Intercâmbio
Brasileiro
Classe 32
Para distinguir jornais, revistas e pu)licaçõ1/42s ee geral. Albuns. Programas
radiofônicos. Peças teatrais e
cinematográficas
Termo n.° 520.632, de 1142-.61
Vicente Lacativa
São Paulo

uagra

Termo n.° 520.643. de 14-12-61
Imóveis, Comércio e Indústria Campo
Grande S. A.
Guanabara

Termo n' 520.652, de 15-12-61
Max Sloboda
São Patila

XAM
Tnd. Brasileira

fdpft• de .4,

for emn
4.

Fevereiro de 1962

. r.fid,j,

st!.sye.

4C. Vatnteàr•

'ClaSse. 11
'Araine farpac:o
Termo n.° 520.639, - de 14-12-61
Editôra Brasileira de Livros e Revistas
" Ed ;brás" Ltda.
Guanabara

Classe 49
Artigos na classe

Classe 16
Material exclusivamente paar coastrução
e adôrno de prédios, estradas, etc.

Termo u 520.653, de 15-12-61
Farmácia Santos Dutuont Limitada
Sua

Termos as. 520.644 c 520.645, de
•14-12-61
A din:nistritclura Lanco S. A.
São Paulo

SANTOS DU7:0T
Ind. Prasilelra

couçÃo FAIXA'
Classe 15
Classe 16
Artigos da classe

DE OURO

.
Classe 32
Para assinalar uni jornal

Classe .32
Livros. revistas, álbuns, publicações em
geral

.Terino a.° 520.646, de 14-12-61
Administradora Isancq S. A.
, São Paulo

'ferino a." 520.633. de 14-12-61
Editóra Últicua Hora S. A.
Guan7bara
.

Termo 13.9 520.640, de 14-12-61
,Confecções Granada Ltda.
Guanabara

ADMINISTRADORA
• ISANCO 5/A

Classe 50
Artigo: na clas.;e
Teima n° 520.654, *de 15,12-61
Lubribras, Lubrificantes Brasileiros Limii•ada
São Paulo

WI3B1BRAS
Ind. Brasileira Classe 5;1
Artigos na classe
Termo n" 520.655, de 15-12-61
Calcuta Textil Industrial Limitada
São Paulo

Nome Cctnercial.
jornais, revistas, suplementos, publicações impressas cm geral, pregramas
radiofónicos e de televisão, noticiárjos c
jornais cinematográficos

'Tê.rnio a.° 520.647, de 14-12-61
Sergio Santos Silva
Guam baia

CALCUTA
Ind. Brasileira

• nrino n.° 520.634, de 14-12-61
Georges Aubert El Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Clas.se
Artigos na classe
Clast:e

Aniquaubert
Indústria Brasileira
Classe 92
Vinhos

Termo a' 52.657, de 15-12-61
Erasmo Vascorce:os
São Pz.t.lo

Artigos da classe
Classe 36
Tiuo n° 520.649, de 15-12-61
.1rtigos de vestiários de tôda sorte, Construções.
Reparos c Recuperações
inclusive de esporte e para criemças
Navais "Salvatage" Limitada
&o Paulo
• Teimo u.° 520 .641, de 14-12-61
Confecções Granada Ltda.
SALVAT
AGE
Guanabara

TATA

Tnd.

Brasileira •

Ind. Brasileira

Termo ri.' 520.635, de 14-12-61 Arpad Quastler
Bahia

Classe 21
Artigo,. .ia classe

Ciasse 4';
Artigos na class:.

Termo n' 520.650, de 15-12-61
Minellt Magazine
São Paulo

Termo a° 520.652.. de 15- 2-61
Bar c Restaurante Cini'-iança ',imitada
São Paulo

.

M

COI1FIA.2ÇA

Brasileira

Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos da classe
Termo- n.9 520.636, de 14-12-61
Casa do Viajante Comercial do -Brasil
Minas Gerais

Casa do Viajante
Comercia l do Brasa
Nome Civil

---

Treno n.° 520.637, de 14-12-61
PaPelaria Cajuti Ltda.
Guanabara

Classe 50
Serviços tipográficos

" BOLSAS

vranada

_

ruo

•
• Classe 36
Bolsas
Termo n.9 520.642. de 14-12-61 Imóveis, Comércio e Indústria Campo
Grande S. A.
Guanabara

1111110,7
0a
Classe 36
Artigos :ia classe
Termo ri" 520.651, de 15-12-61
Frigorifico Veneto Limitada
São Patdo

-•

'moveis, Comercio Indústria
Campo Grande S. A.
Classe 33
Compra e vendas de incorportno e
Ndininistração de bens

VENETO
• IND. BRASILEIRA
Classe 41
• Artigo9. na classe

VIZEÇO DO NOMEHO DE' HOJE.: C11§. 2,00

Classe 5.3
.Artigos na .t:lasx
Termo n° 520.662, cie 15-12-61
11,,..0 0 S. A., Indústria Mobiliária
São Paulo

FERGO
T nd. 2ranilelra
Classe 26
Artigos na classe
Termo -n° 520.66, -le 15-12-61
Pergo S. A.. Indústria Mobiliária
São Paulo
Classe 49
Artigos na clas.,.e
Termo ri° 520.664, de 15-12-61
Pergo S. A., Indústria Mobiliária
São
Classe 50
Artigo., na easse.
•

