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Exigência
Termo n.° 82.312 - Phermaton Sociedade Anônima - Privilégio de
invenção. - Apresente maiores esclarechnentos técnicos, conforme prometeu na recurso - Republicado novamente por ter 'elido com incorreções.
Reconsiderae.ão de despacho, republiceda novamente, por ter 'saldo com.
incorreções
Lidice Sociedcde Anônima, Indústria e Comercio de Plásticos - recorrendo do despacho que deferiu o 'ferroo 114.469 modelo industrial,
para - Brinquedo insuflado a ar na
forma de miniatura de cavalo.
Fica também retificado o final da
reeonsideração, qque se deve ler -tini brinquedo insuflado a ar na for.
ma de miniatura de cavalo, Termo
n.°.114.467, requerido pela: Indústria
Univercom Ltda., para o fim de, afinal, indeferir o pedido, pelas razões
acima expostas. Retificação de dois
de fevereiro de 1?62, e oito de fevereiro de 1962.

REVISTA DA- PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 95.249 - Processo de produzir
objetos, por exemplo, Rilhas, chapas.
fitas, tubos e similares, de aço ao cromo ou do aço ao níquel-cromo - Requerente r Mannesrnann Aktiengesellschaft - Republicado.
N.° 103.141 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a máquinas de imprimir
de cilindro de leito plano - Requerente: Hus,di Rogers Mclaughlin Republicado.
N.° 89.531 - Câmara misturadore
eontiva - Requerente: Ventiladores
Bernauer S.A. - Republicado quanto ao nome do requerente.
deferidas as seguintes patentes
- de modelos de utilidade

FOtatIt

Retificadas, novamente, por terem
saído no Boletim do elle 31 de janeiro
de 1962, com os despacho 'de -- indeferidas
N.° 78.777 - Nevo modelo de leiteira elétrica - Requerente: Hélio
Spessotto.
N.° 95.154 - 'Novas disposiçães
construtivas em câmaras frigorificas -Requerente; Refrigeração SNW
•
Ltda.

Foi deferida a asguinte patente
de modÉlo industrial
120.883
- Nova configuraçáo
N.°
EXPEDIENTE DO DIRETOR
em farolete com pisca-pisca para motocicletas, motonetas e auto-veiculoa
Rio, 9 de fevereiro de 1962 •
em geral - Requerente: Gilberto
Notificação
Bianchetti - Republicado.
•
Uma vez decorrido o prazo de teFoi indeferida a seguinte patente
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
de privilégio de invenção
n.°' 4.048, de 29-12-61 e mais dos
dias - pana eventuais juntadas de reN.° 96.758 - Processos e meios
cursos, e do mesmo não se tendo va- novos de defesa, proteção e conservelido nenhura interessado, ficam notifi- ção dos frutos em geral, carnes em gecados os requerentes abaixo menciona- ral,. ovos, tomates e etc„ contra as
dos a comparecer a este Departamen- intempéries como: maceração, putreto. a fim do efetuarem o pagamento fação e outras influências prejudiciais
da . taxa final concernente à expedição aos mesmos, nas viagens, transportes
dos respectivos certificados dentro do e acondicionamentos relativamente deprazo de sessenta dias - na forma do morados - Requerente: Dorval Soaparágrafo único do artigõ 134 do Cie res Pinheiro - Republicado.
digo da Propriedade Ir ' -•-•
Exigências
Poram deferidos cie seguintes Pedidos
Termos:
de patente de privilégio de invençik
N.° 67.903 - Claudio Idoeta,
Termos:
Henqieu Bolognini - Atendo ao S.
N.° 91 518 Dispositivo para a Publicidade --- Procurador: Carlos
remoção de sedimentos do fundo de Garcia
N.° 84.022 - Ody Flores - Atenpiscinas por meio de sinfonagem • e.
dao S. Publicidade - Procurador: Luiz
Requerente: Friedt.ick
de Ipanetne Moreira.
eb!icado.

Divisão de Patentes

N.° 85.795 - Paschoal Graziano Atenda ao S. Publkidade.
N.° 89.155 - Franco Cozzuol Atenda ao S. Publicidade.
N.° 100.058 - Juvenal Ferrreira de
Andrade - Atenda ao S. Publicidade - Procurador: Rosa e Silva.
N.° 10(.1.927 - Artefatos de Metal
Deca S.A. - Atendo ao S. PubliN.° 103.644 - Simonds Aer0CeSSA).
cidade - Procurador: Ataliba Mota.
rios Limited - Atenda ao S. Publicidade - Procurador: CustOrio de Almeida.
N.° 104.084 -- Francisco ' Ogando
- Atenda ao S. Publicidade - Procurador: SEDAI.
N.t. 107.379 - The, Welcome Foundation Liimted - Atenda ao S. Publicidade - Procurador: MOMM.
N.° 107.808 - Generale Thermoque rPocedes Brola - Atendo ao S.
Publicidade.
---N.° 127.808 - ORR 8s Sembower
Inc. - Atenda ao S. Publicidade Procurador: Percy Daniel.
N.° 85.351 - Ethyl Corporation Atende ao S. Publicidade.
N.° 86.491 - Bristol Myets Company - Atenda ao S. Publicidade.
. N.° 90.988 - International Busine;
Machines Corporation - Atenda Ite
•
S. Publicidade.
N.° 91.456 - American Cy-antunid
Company - Atenda ao S. Publicidade.
N.° 91.683 - X. leoffmann La
Rocha /is Cie. S.A. -• Atenda ao S.
Publicidade.
N.° 91.852 - General Foods Cm.
poration - Atenda ao S. Publicidade.
N.° 94.580 -e- Koppers Company,
Inc. - Atenda ao S. Publicidade.
N.° 96.419 - Scripto, Inc. -Atenda ao S. Publicidade.
N.° 96.719 - Union Carbide Corporration _ - Atenda ao S. Publicidade.
N.° 98.095 - Cowens Corning Ftberglas Corporation - Atendo ao S.
Públicidade:
N.° 100.201 - Sociéte Anonyme
Dite Polyplastic - Atenda ao S. Publicidade.
e
N.° 100.261 - Anaerican Marietta
Company - .Atenda ao S. Publicidade.
N.° 100.394 --- "Union Carbiae Corporation - Atendi ao S. Pablicidade.
N.° 103.397 - Ford Motor Ccinnany - Atenda as S. Publeridede

N.° 104.793 - Philips Petroleune
Company - Ateeda ao S. Publicidade.
Brake Company - Atenda ao S. PuN.° 105.659 - Westinghouse Me
blicidade.
N.° 105.736 - Bendix Weseinghouse Automotivo Air Brake Company - Atenda ao S. Publicidade.
Ne' 105.851 - Union Carbide Corpo:mien - Atendo co S. Publicidade.
N.° 105.851 - Union Carbide Corporation - Atencea ao S. Publicidade,
N.° 106.281 - Internacional Busines
Corporation - Atenda ao S. Publicidade.
N.° 106.674. -- Bendix Aviation
Corporation - Atenda ao S. Publicidade.
N.° 107.390 - Owens Corning Fie
berglus Corrporation - Atenda ao S.
Publicidade.
RECONSIDERAÇÃO DE DESPA‘ CHOS
Industrie Metalúrgica São Caetano
S.A. - Recorrendo do despacho que;
Deferia o têrruo: 101.254; modelo de
utilidade para novo dispositivo de fie
'cação dado a parte superior das fechaduras para pastas.
Tendo em vista o recurso interposto;
e considerando que os técnicos ouvidos
a 'respeito se manifestaram pela recusa
da patente, sob fundamento de que ao
objeto fala o requisito essencial da novidade; resolve, de adoido com o artigo
200, do Código da Propriedade Industrial, reconsiderar o despacho publicado
a 27 de novembro de 1959, que deferiu
o pedido do modelo de utilidade relativo a novo dispositivo de fixação dado
à pane superior das fechaduras para
portas», (termo ree 101.254), para o
fim de indeferir o mesmo pedido.
Em 7 de fevereiro de 1962. - Ciovis , Costa Rodrigues, Diretor-Geral.
Helena Rubinstein Produtos de Beleza
S.A. - Recorrendo do despacho que
deferiu o pedido de moda° industrial
para - Novo Modelo de Estojo para
Pó de Arroz: dos Laboratorios de.
N.G. Payot do Brasil S.A. - Ter.
mo: 102.506.
Teusee em vista o recurso interposto;
e considerando que os novos laudos
técnicos se manifestam contreriamente
à concessão da patente; resolve, de
acôrdo com o -art. 200, do Código da
Propriedade Industrial reconsiderar o
despache. publicado a 14 de abril de
1959, que deferiu o pedido de modèlo
de uitlidade relativo a enovo modêlo
de estólo para pó de arroz» (tèrmo número 102.506), para o fim de Indeferir
o p edido, uma vez que falta ao modèlo

,51 ‘,;;;.
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— As Repartições Nblicas
deverão remeter o eXpedienté
destinado à public'áçãe nos
jornais, , diàriamente, até às
15 horas, exceto aos „sábados,
girado deveiao fazê-lo até às
11,30 horas.
— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de-Redação, das
9 ás 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão .ser
dactilografado! e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior, que ' serão serrepre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer épo(a, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar dos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas'. assinaturas, na
reivindicado o característico fundamental de novidade.
Em 7 dc fevereiro de 1962. — Clovis Costa Rodrigues, Dire:or-Geral.
Hcleha Rubinstein Produtos de Belen- S.A. — Recorrendo do despacho
que deferiu o pedido de modêlo industrial para Novo Modèlo de estojo
para pó têrmo: 2/506 Laboratórios dr.
N.C. Payot do Brasil S.A.
Tendo em vista e recurso interposto;
e considerando- que os novos laudos
técnicos se manifestam contràriainente
• concessão da patente; '-resolvo, de
acôrdo com o art. 200, do Código da
Propriedade Industrial reconsideras o
despacho publicado- a 14 de abril de
1959, que deferiu o pedido de modèlo
de utilidade relativo a (novo modélo
de estôjo para pó de arroz) (têrino
*número 102.506), para o fim de indeferir o pedido, uma vez que falta ao
modelo reivindicado o caracteristico fundamental de novidade.
Em 7 de fevereiro de 1962. — Covis Costa Rodrigues, Diretor-Geral.
S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo: — Recorrendo do despacho que
— Indeferiu têrino 105.202: desenho
industrial para — Novo e original desenho ornamental para tecidos.
Reconsideração de despacho T. número 105.202.
Tendo em vista o recurso interposto;
e considerando o parecer emitido pelo
eng. Monteiro Morgado; considerando
que efetivamente, nem a oposiçáo apresentada, nem o outro laudo técnico ofereceram prova positiva de que ao desenho reivindicado falta a originalidade
exigida pela lei; considerando que o
desenho, de um modo geral, se constitue de um conjunto de Unhas t
côres; dispostos em desenhos artisticamente criados pela -imaginação da requerente; resolve, de acôrdo com o artk, 2.00, do Código da Propriedde Industrial, reconsiderar o despacho de 22
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FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
–
Capital e interior:
600,00 Semestre . .
Cr$
Cr$
Semestre . .
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr
900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,90 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte superic Ir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

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

de novembro de 1960, que indeferiu o
pedido relativo a cnovo e original desenho ornamental para tecidos» (têrmo
n.° 105.202), para o fim de conceder
a patente requerida.
Em 7 de fevereiro de 1962. — Clovis Costa Rodrigues, Diretor-Geral
Ideal Standard S.A. Industrio e Comércio — Recorrendo do despacho que
— Indeferiu o tèrmo: 110.685: modêlo
industrial para --. Novo morlêIo de Cruzeta para registros mists:-.radores hidráulicos.
Tendo em vista o recurso interposto;
e --nsiderando que, em face das razões do recurso, o técnico modificou o
seu anterior parecer, passando a' considerar privilegiável o desenho; resolve, de acôrdo com o art. 20) do Código da Propriedade Industrial, reconsiderar o - despacho de 14 de janeiro
de 1961, que indeferiu o pedido relativo
a novo .modélo de cruzeta - para regiatros-misturadores hidráulicos» (têrmo
n.° 110.685), para o fim de, afinal, Conceder a patente requerida.
Em- 7 de fevereiro de 1962. — Cio-.
vis Costa Roctrigues, Diretor-Geral.
Cia. de Calçados Presidente — Recorrendo do despacho que: deferiu: o
térmo: 119.721: modêlo industrial para
— Novo modelo de calçado de — Calçados Samello S.A. .
Considerando que .0 despacho de folhas 13 foi lançado por equivoco, uma
vez que havia oposição apresentada no
prazo legal; resolve, de acôrdo com
o art. 199, do Código da Propriedade
Industrial, reconsiderar o despacho pupublicado em 13 de dezembro de 1961,
que deferiu o pedi:o'a de modèlo de caln.0 119.721 ) ,. de Calçaçao
dos Samello S.A. para o fim de determinar volte o pedido a exame técnico, de modo a ser devidamente estudadas as razões de fls. 14.
Em 7 de fevereiro de 1962. — Cion; Costa Rodrigues; Diretor-Geral.

Inducondor S. A. Indústria e Comércio — recorrendo do despacho
que: Indeferiu o têrmo 306.765 —
marca: Quintandinila:
Tendo em/vista o recurso interposto; e considerando as razões ntle
expendidas, resolvo, de acÔrdo com o
art. 200, do Códigci da Propriedade
Industrial, reconsiderar o despacho
publicado no Diário Oficial (Seção
UI), de 10 de junho de 1961, relativo ao pedido da marca "Quitandinlza"
(têrmo 119 306.765), para o fim de
conceder o registro requerido.
Ern 6 de fevereiro • de 1962. —
Clovis Costa Rodrigues, Diretor-Geral,
Otto Baumgart Indústria e Comércio S. A. — recorrendo do despacho
marca Imper:
Tendo em vista o recurso interposto; e considerando as razões nele
expendidas, resolvo, de acôrdo com o
art. 200, do Código da .Propriedade
Industrial, reconsiderar o despacho
publicado no Diário Oficial (Seção
1TI), de 5 de novembro de 1960, que
Indeferiu o pedido 'da marca «ira per"
(têrmo 316.994) requerido por Otto
Saumgart Indústria e Comércio S. A.,
para o fim de conceder o registro requerido.
Em 6 de fevereiro de 1962. - —
Clmis Costa Rodrigues, Diretor-Geral.
Agro-Química Monitor Ltda. — recorrendo do despacho que Indeferiu
o têrmo 327.175 — marca Monisan:
Téndo em vista o recurso interposto; e considerando as razões nêle
expendidas, resolvo, de acõrdo com o
art. 200, do Código da Propriedade
Industrial,. reconsiderar o despacho
publicado no Diário Oficial (Seção
110, de 10 março de 1961, relativo ao
presente pedido, (têrmo 119 327.175),
para o fim de conceder o registro requesido.
Em 6 de fevereiro de 1962. —
Clovis Costa Rodrigues, Diretor-Geral.

lee"pUrtições' biiew
cingir-se-ão às assinaturas
armais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano' e às
iniciadas, 'em qualquer época,
pelos órgãos competentes. .
A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à sua aplicação,' solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional.
• — Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ata da assi•notara.
s•
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar,
esta condição no- ato da assinatura.
O custo de cada exemplar,
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido,.
Albano BoutIn & Cia. Ltda. — recorrendo do despacho que Deferiu o
têrmo 334.193: titulo: Artefatos de
Couro Glória de Youssef Pares Ayoub.
Tendo em vista o recurso interposto; e considerando as razões nêle
expendidas, resolvu, de acôrdo cem o
art. 209, do Código da Propriedade
Industrial, reconsiderar o despacho
publicado no Diário Oficial (Seção
III), de 11 de abril de 1961 e retificado em 22 de abri/ de 1961, que. -meado em 22 de abril de 1961, que`mandou registrar o titulo de estabelecimento "Artefatos de Couro Glória"
(têrrno n9 334.193), requerido por
Yoursef Feres Ayoub, para o fim de
Indeferir o pedido, com fundamento
no art. 129, do Código.
EM 6 de fevereiro de 1982. —
Clovis Costa Rodrigues, Diretor-Geral.
Fiam Corporation — recorrendo do
despacho que: Indeferiu o têrino número 343.624 — marca: Fram:
Tendo em vista o recurso interposto; e consldf rendo as razões nêle
expendidas, resolvo, de actirdo com o
art. 200r do Código da Propriedade
Industrial, reconsiderar o despacho
publicado no Diário Oficial (Seção
MI, de 13 de outubro de 1961, e retificado em data de 20 de outubro
de 1961, que indeferiu o pedido da
marca ', Frani" (têrtno n? 343.624),
requerida por Fr= Corporation, para
o efeito de afinal, conceder o registro.
Em 7 de fevereiro de 1962.. —
Clovis Costa Rodrigues, Diretor-Geral.
Indústria Coelho de Artefatos de
Madeira Ltda. — Recorrendo do despacho que deferiu o Têrnio rt.°
344.984, ' marca irmãos Coeno de
Indústria de Móveis . Irmãos Coelho
Ltda.
Tendo eia vista o recurso interposto: e considerando as justas razões
nêle expendicirs resolvo, de acare°
com o art. 200, do Código da Propri.
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;

.

d. IndUàrlat, .reconelderar. o .des-

acho publicado : no' DisiriO :Oficial
Seçfio Ill),, de 28 do maio de, 3960,
uo • mandou registrar a marca "Ir
dos Coelho" (Urino n. 344.984),
crida por Indústria • do Móveis
mãos Coelho Ltda., para o fim de
'ndeferir o pedido, com fundameno no art. 95, item 17.° do Código.
.4 Em G de fevereiro de 1962. Kelcieis Costa Rodrigues, DiretorLirkleral.
Drogasil Ltda. - Recorrendo do
jlespaellu que deferiu u 'Unau n.°
452.457, titulo, Drogazita de JuvellNp Ferreira ,t Cia. Ltda.
;Tendo em vista o recurso interposlio e considerando as justas razões'
rttêle o.pendidas, resolvo, de acórdo
•om o art. 20e, do Código da Propriedade industrial, reconsiderar o
'Idespaello . publicado no Diário Oficial
(SecOo 111), de 26 de abril de 1961,
pMe mandou reistrar o titulo de estabelecimento " Drogazi ta ", ( t9rmo
ee2.457), requerido por Juvelino
tYrreirs ft Cia. Ltda., para o fim de
i ndeferir o pedido requerido.
Em6 de fevereiro de 1962 - Clóvis
,rosta nolirigues, Diretor-Geral.
eia. de Cigarros Sinumbú - 1.1e.i.orreltdo do despacho que indeferiu
A termo 360.564, marca Marrocos.
ifl Wide em vista o recurso inteposeo e considerando as razões .nêle exPendidas, resolvo,, de acôrdo com o
turt. 200, do Código da- Propriedade
Industrial. reconsiderar . o despacho
publicado no Diário Oficial (Secção
III) de 't de julho de 1961, que :ale
feriu e; pedido marca "Marrocos"
Vérmo n. 360.1;64), requerido pela
'£erepanitia de Cigarros Sinimbu,
Para o fim de conceder o registre,
requ crido.
; Em 6 de fevereiro de 1962. - Clóvlã . Costu ltotirigues, Diretor-Geral.
' fitinite - Caleáreos Ltda. - Reçorrendo do despacho que indeferiu
366.t5o, marca G-dativa.
h tértn °
Tendo cru vista o recurso interpos4ie e -considerando -as razões nele expendidas, resolvo, de acôrdo com o
ctrt •. 200,. do Código da Propriedade
[industrial, reconsiderar o despacho
publicai:h no Diário Oficial (Secção
111), de 29 de julho
. de 1961, que Indeferiu a marca' "Calativa" (termo

s t . 'n66.650), e reetteride por Raabe
CalcAreos eara o tini de coneeder 4. registro requerido.
Em 6 de fevereiro de. 1962. -e• Ceiem Costa ltodriuues, Diretor-Geral.

, Laborelório .Clituax S. A. - Recorrendo do despacho que deferiu o
téritio ».^. 366 .687, marca Thiobi de
Franco Veloz, indústria e Comércio
N. A.Tendo em s 1sta o recurso itder'posto e considerando que a recorren-

„

f.

Divisão de. Maross:?.- ,/-

EXPEDIENTE DO DIRETOR

Dia 9 de fevereiro de 1962
Afofificaçgo,
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961
e mais dez dias - para eventuais junlados de recursos,' e do mesmo n3o se
tendo valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento
da taxa final concernentes a expedição
dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias - na forma do
parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Foram Registrados os Seguintes Pedidos
de Marcas
N. 150.904 Gaiola, classe • 11,
de Indústria Metalúrgica Gazola Limitada.
N. '159.910 - Gazola, classe 40,
de Indústria Metalúrgica Gazola
mitada.

-

N. 166.285 - CiclotroPina, classe
3, cie Indústria Química e Farmacêutica
Schering S.A.
N. 194.266 -- Nevada, classe 36,
de Sala Paralowska.
N. 248.342 - Tagus, classe 8, de
Cia..Tegus•Melo Pimenta de Relógios,
seta exclusividade quanto a .figura do
relógio.
N. 285.960 - Ark, classe 8, de
Fábrica de Bicicletas Monark S.A.,
com exclusão de ferro de solda elé•
trica. ;
N. 317.419 - Dermycose, classe 3,
de Laboratório F. Pierre• S.A.
.
N. 351.386 - Silcolube, classe ' 1,
de Imperial Chernical Industries Limited, republicado.
.
N. 352.334 - Vinho .Casto, classe
42, de Cooperativa Vinícola C.axtenese
Ltda., republicado.
N. 356.666 Albenc. classe 41, de
José Lopes Pereira • do Lago, republicado.
N. 156.939 - Remi, classe 8, de
Máquinas Agricolas • Romi S.A., , com
exclusão de einetquinas de picar carne
• moer legumes.
N. - 354.292 Basf, classe 1, de
Badische Anilin ei Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
N. 360.701 e- Embkmátiea, dessa
de S.A. Philips do Brasil.
N. 363.485 - Royola, classe 6, de
Indústria de ,secadores g acessórios para
eestificioe Royola Ltere

RestauraMo de. blareas
N. 157.985 Pulmodeinae classe 3.
de Ottimiterápica Brasileira Ltda. Concedo a restauentio.
N. 367.53á Novocebulürio. elasclasse '32, de Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A. Concedo a t'estauração
as restrições ' de Eis 6v.
N. 367.539 - Ouvindo e opinando,
classe 12. de Feetpresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A. Concedo a restauração
com os restrições de fls. 6v.
N. 367.540 O Rádio por dentro.
classe 32, de Empresa Gráfica "O Cruzeiro- S.A, Ceucedo a restauraçãO
eco, as restrições de fls. 6v.
N. 367.e-11 - Perguntas inocentes,
cla.sse 32. de Empresa 'Gráfico "O Cruzeiro" S.A. Concedo a restauração
com as restrições de fls. 6v.
tI ti
t.ttit ti, roto
N. 367.542 - O negócio foi assám,
no art
item 1.. ittt (Atrig).
class. 32. de Empresa Gráfica "O CruEnt
n !.• test et. iro tlz • 1962, - c1ó- zeiro - S.A. Concedo a restatira00
vis L' o :
1:,,,irign
1)1re1or-Goral.. rem as restries de fls. 6v,
(e é titular da marca denominada
"Yobe", pura assinalar uns preparado furnia..ilitiett tet. 3); considerando que entre esta e a marca registradanda bá vidin semelha
na gráfica e ftmétiett, eent risco de causar
erro ou confusão; considerando que
SÓ mesmo um exame atento de ceafronte da- duas marcas poderio resenlute ;Is diferen tes, ao que a lei se
opõe uma qui. o comprador, no
ato da ynniera, nau pode •exercer
aquele confronto: resolvo, de aciwdo com o ari 2o0. ii,, Cádigo da Preopriedatie leda • ri:1, reconsiderar o
cies)); tio. eubleeelo tio Medo •011eal
de 29 de egósto de, 1961,'
( Scene
que e Ander, vegisemr a 'marca
tune, O .
.g87
requerido por
iereees. ee
lidá stria e Comercio
S.
tim de i p tieferir o pe.

' N. 367.544 -- Rádio variedades,
'classe 32, de Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A, Concedo a restauração
caiu as restrições de fls. 6v.
N. 367.548 Cinenovela, classe
classe 32, de Empresa Gráfica ."0 Cruzeiro" S.A. Concedo a restauração,
cem as restrições de fls.' 6v.
N. 367.550 - Os meus melhores,
classe 32, de Emprèsa.Gráfica "O Cruzeiro" S.A. Concedo a restauração
ceia as restrições de fls. 6v.
N. 367.554 •-• nle se esqueceu,
classe 32, de Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A. Concedo a restauração
com as restrições de fls. 6v.
N. 367.555 - Cine curiosidades,
classe 32, de Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S,A. • Concedo a restauração
cem as restrições de fls. ,6v.
N. 67.556 - No mundo do :livro,
classe 32, de Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A: Coacedo a restauração
cota as restrições de fls. 6v.
N. 367.577 - A foto que não foi
batida, classe 32, de Emprêsa Gráfica
"O Cruzeiro" S.A. Concedo a restauração, com as restrições de fls. 7.
N. 368.966 - Anel, classe 32, de
Julio Marques do Couro Jr. - Concedo a restauração.
N. 373.392 -mal, classe 1. de Indústria Nacional de Lubrificantes mal
S.A. - Concedo a restauração.
N. 359.151 -- Produto lageadm, classe 42, de Constante Mikski: -.Con•
cedo a restauração, republicado.
Restaurae5o de Título
de Estabelecimento
N. 364.338 - Casa São Luiz, para
a velhice - (Instituição Visconde Ferreira D'Akneida), classe 33. de Casa
São Luiz, para a velhice - instituição
Visconde Ferreira D'Almeida). Concedo a restauração.
Foram Registrados os Seguintes Pedidos
.de Insígnias
N. 351.515 - De Vita, classes 6
e 33, de Vita Artefatos de Metais Limitada: - De acendo com o art. 114,
do código:
Foi Registrado o Seguinte -Pedido
Frase de Propaganda
N.:270.988 --- Tagus a primeira da
América Latina, 'classe 8, de Cia. Tagus Melo Pimenta de relógios. "- De
acórdo com o art. 121, do código
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paulista ele irase era si carece de origl.
naliclaer, lucidindo na proibição do
I art. i25. a:' 2, do código. _
Exigénclas
1
. N. 205.939 -' Recnon Andrcs --e.
Inocencio Berrá° Hernandu e Juan . Andres Ferneeees Salmerou. e- Cumpra
a exigência,
N. 296.010 - jocosa Indústria ,e
Comércio Catarinense S.A. - Crunpra
a exigência.
.
N. 249.293 .- -Daineer Benz Aktiengesellscheft. - Tornó sem efeito o despacho que arquivou indevidamente este
pedido de prorrogação.
N. 306.498 - Pier Giórgio Meteacue , .- Mantenho a exigência.
.N. 321.242 - Branco, -Caetano h
Cia. • Ltda. .- • Mantenho a exigência.
N. 343.431 - ótica Silvio Romero
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 382.533 - Vainer I.C.A. Industrial Comercial Argentina Sociedade
Eu Cumandita , por Acciones. - Cumpra a exigência.
N. 387.520 - Serviçõs Técnicos Organtee S.A. - Organização Mecanizada Engenharia. - Mantenho a exigência.
N. 391.369 - Engesa Engenheiros
Especializados S.A. - Cumpra a exig er
N. 391.392 .- Eneesa Engenheiros
Especializados S.A. - Apresente cliché.
N. 393.254 - Cia. Internacional de
Financiamentos hiterfinanee. - Cumpre
a exigência.
•
N. 393.849 .- Reprsentações Industriais e Comerciais "RIC" Ltda. --e
Cumpra a exigência.
N. 394.934 ••-- Organização Nobel
de Coetabiliciade Lida., - Apresente
cliché.
N. 415.355 - Calçados Marquesa
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 395.611 - Mobiliadora Itaptel
Ltda. - Apresente cliché.
N. 396.620 - Papelaria Aromem
Ltda. .- Apresente cliché.
,

Holophane Conity
Dpearrs
os
iy I n c. no pedido
de apostila do registro 233.985, maice
Controlens. - Faça-se a seguinte apostila: o artigo reivindicado enquadra-se
na classe 8 do código. •
Laboratóriu Anakol Ltda.-, no pedido
de ,apostila do registro 253.540, marca
Foi Registrado o Seguinte Pedido
Be:tirada. - Faça a apostila de acórclo
de Nome Comercial
com o que consta a fls. 4, do registro
--•
N. 275.401 - Diversões Shanghai anexo 11. 9 128.509.
do Brasil Lida:, de Diversões Shanghai
,The, Goodyaer Tire e', Rubber Comdo Brasil Ltda. • - De acerclo eorn o pairy, no pedido de apostila do regisart. 109, n.9 3 do código.
tro 259.e84, marca emblemática. Foram Indeferidos .os Segu'ntes Pedidos Em face da, portaria n.° 87-61, torne-se
sem efeito a apostila que excluiu: velas
de Marcas
•
de ignição e de et:lerdo ainda corai a reN. 351.102 •-•-, Raylon clasee 36, de ferida portaria, fi.im-ee c, pedido tatuTidos : e Artefatos Fischer S.A. - bem na classe 6.
i
Indefiro em conseqüência o peclideN. .305 874 •-• Emanuel Merck Of' N. 36-1.068
Fria, classe 2. de fen& Hendelseesellschaft. - Aguarde-se
American Home Products Corporation. a solução do termo 337.185: .
- Em fece do art. 95, n.° 5 do cóN. 360.628- -- Indústrias Irmãos
eigo.
D'Arnieo S.A. - - Tere.:o a exigência
N. :378.376 -- Cafemil, elasse 41, eido cumprida dentro do prazo estatuide Cempanbia Agrícola Cafemild. Em do pelo códiee, torno sem efeito o desface . do art. 95. os 5 e 16. do•co'digo. pacho me, por um lapso, arquivou o
republicado.
pedido e determino que se e rees tla no
N. 342.725 - Moldurarte, classe 40. éxame do pedido.
de Moldurarte Ltda. - Em face do
N. 361.487 e- Bar e Café Adramar
reg. 212.213. republicado.
Ltda. - Arquive-se o processo.
N. 381.989 - Luxmasse Gesellscaft
Foi Indeferido o Seguinte Pedido
Mit Beschremeer Haftung, o termo núde Frase de Propaganda
mero 357.556, ainda -não foi submetido
N. 377.600 -- À paulista 'quevale ,7- apreciação da comissão, estando poper duas, classe 2, de Agita Sanitária rém em pauta para a próxima reunião.
Super Globo Ltda. - Indepenclenetne.n- Os artigos do presente e do referido
te de estar reg : straclo ou não a marca terra° se não são identicos, são 'pelo
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menos estritamente aumentados. -Aguarde-se, pois, -a decisão da • CCAP
no térmo . 357.556. • •
The Coca-Cola ComN. 423.048
pany. - Arquive-se por carência
de
_
•
objetivo.
Pluvius Ltda. -Ar- N. 452.615
uive-se por carecer . de objetivo, ,face
Nao registro n.9a 236.324.
N.453.076 - Richard . Saigh Indústria' e Comércio S.A. Arquisré=se
por,carecer de- objeto, face ao registro
• 250.541.
N. 462.516 -- Companhia IndusÉrial
e Mercantil Marui S.A. -- Arquive-se
por carência de objetivo.
N. 464.770 - Estabelecimentos Manue/ da Silva Torrado a . Cia. • (IrArquive-se por carecer de
mãos).
• objeto, face ,ao registro 244.126.
N. ; 464771-- Estabelecimentos .Manivel da Silva Torrado p Cia. (Irmãos) - Arquive-se o . pedido, : por
carecer de objeto, face. ao registro rui. mero 246.278. • - •
N: 473.297 - Recherches et Propaganda Scientifiquea. '-- Arquive-Se
por carência de -objeto.
Indústria Martins
N. 479.154
Arquive-se por carênJorge S.A.
•
cia de objeto.
N. 480.106 -a. Produtos Contact Sociedade Anónima -'Arqu:ve-se por ca•
•
. rência • de objetivo. N. 486.078 - Etablissoments Pernocl
(Maisons Pernod Pus. Herrnard n • Pernod Pare Ci Fils Reunias). Arquive-se por carena:a de objetivo.
N. 486.947' - Societe Stiva Pour
L'Exploitation de Produits Specialises.
- Arquive-se, por carência de objetivo. •
. N. 453.903 - Proqu:bio S.A. Produtosi Qurnicos e Biológicos. - Ar:
quive-se.
C.oscospal 'Comércio
N, 383.546
e Consertos São Paulo de Autos Ltda.
- Arquive-se... -N. 393.275 -- Indústria e Ccenérciu
Artepapel jabaquara Ltda. P, roisiga-se com exclusão de guardanapos
.
de matéria plústica,aN. 393.277 - Indústria e Comércio
Artepapel jabagnara Ltda. -Prossiga-se com exclusão de guardanapos
de matéria plástica. dasse 37. N. 393.769 Denteei° Morandi e
Geraldo Modesto de Abreu. - Prossiga.se na classe 12; retifIcando-se o
têrmo de depósito ç publicação.
.‘ Arquivamento .de Processos
Ficam os processos abaixo relacionados. arquivados:
, N. 283.076 - Raybestos Manhat-.
•
. tan Inc. '
N. 307.684 - Prudência .
zação Ccaspanhia N. a-n:1 para fax vorecec a economia
N. '13.522
J. G. M. Ponzini
N. 33 245
Cia. Ltda. •
Novaqualica CaboN. 346.311
r -.tórios S.A.
ei-o da Mine:da teme .
7.T. 0.171
349.915 - Vitrofarqui Ltda .
• t. 350.327 - Oficina • hilecánica
'•
Dem . 'Ltda .
N. 353.166 -- CIAPI
Industrial Agro-Pastoril. .
• N' . 352.871 - ,OScar Gabriel. •
la1. 9 553.077 - E. • N. Dertachini
Limitada.
Safety Industries.
N° 353.178
N" . 353:394 - The Esterbçook Pem
.••_ .
Company.
Indústria de Vidros
N9 353.569
t'Varivitex» 'Sociedade Atõnima.1

•

,

(;.;:e4ktO ?IA

s. $1/ •

1.562\

!"

N° 353.803 -. Farmácia Santa Rita '1;:arans rrs os~maca p34.::,-et
rçfif.grtados 'ás segirintc5;1.p.rdidok
-•
'de Cassia Limitada. ,
t de ritufas . :
N" 355.043 - Ccrnércio, de Feaaa.N9 235.604
'
:"
2'i4.756
aiasae
:sloinho Três Pa
atentas aGanioa, Lia3itoca.I a
iintari Ci C.o.
41 -- de -- A, Bru!(
Ci
1\19 355.334 - AMilton Alves 'Mar- t
.
.
"
sie acerai° com o artigo 117: atlasex
•À
tinss e Toré. de Moura Costa Filho.No 316.73i
Caaja
c.a:4 coa
iie !
N9:355.401 - José de' Souza Mar.
- de - 1.;,:r:aaaat' rai:.:M
i\r' 2'58.57.6
Scrralieria .anta
,
gaza. •
c!r,r,re 15 - de
.3era.
Manoel - do Eso:dio
N a 355.-775 ele .
`f.,1: r,gelbach b Selt.taal -• S,o_sta Terez:nha
--- de
Santo.
,x3v,
go 117 númaro 1 dó
N 9 358.242
Ik, stãurarite Vasco clazae - 1. 7' -.
• No 343.693 •j-- Dir.:Manta' ALfa,
da Garra Limitada
x4.-•
da i3Ogi
1_76 N° 359.288 - Bar e Café Ponta -*ara: t 1 -• ;
zul S A
po• -ato
- a:a as -- 14-4
Grande Limitada.
•
se ras.
1'1 - 25 --2 6- 27' - 29
N.' 360.752 - Antonio Casada/a
N" .34-1,882 - • ,LueCap
, -i5
A:5
. :1
•:á - de --a-• Lagiãci
- Cappas. A ritnnes
N 9 360.942
r. -• • ai, I
„.
c,...) -Cria . .a'cat.
- J. acórdo . c" um d
•
Companhia. Limitada.
345.274
El
alava :,trz'.go 117 ntitmera 1 do códigalL .
1\19 361.,17 - Bolsa e axposiot,
-a- S. A .
Ra...saldas
río 350.329 -- 13.r. Café. Cedida,
de Materiais para çonsrução Ural
F. .Matarazza. '
•
L
Limitada N° 345.651 - Sataarate taiva
;41
j•-• .43 -- 4'44
rcio - e Indústria
N9 .•361.477 -'CeMe
chser2
uhistria de aaba.) (1,C••• levai • Ltda .
dè Fruta Monte Alegre Limitada.
arbo 117 número' 1 dot •
ja.sns Tr?nãos G netea e Parhonarias Poiernplti'Ltda : ' acjaraca aura
,
N.
No 3‘f.5. .223
,raia'secod1,9s.a.,
•..• •
•
. •Queiroz . Limitada'.
. r,-.-,...A
N".' 178 592' .2 f.4.aarearas Rtalaviári
S, A
Antonio &atro J'Aett. 41
N" 361.851
Na 350.19; - M r 1 - e'asu
claaa.c 3 3- de
- Indústrias, Reunidas
Na ..361.570
' pra-ta • Roa:Uv:C•ri,3 Liacoln Ltdd., - de ••
1\4•74; ' S.A.
- de •-•
Atlantico Limitada.
N O 354:599 - Beauty Bar - alanae
:Sapa:ia:o Po::e rfo Lincoht Ltda a. •
Comercial C ImporN 9 363.130
aCC-aiaa com o artigo. 117 neunerci
de - Michel Cdsmestics I
tadora Mundex Limitada.
com cac1uaa2o cc lâminas para na. 1 do
•
Ne 363.408 - Namen José , Tantos.
• N?
-- • Troaical - classe;
• N9 363.675 - Henrique Paes Lou- valhas-de tegura!:ça.
Na • 3t34.112
M •a- classe 13 - - .1 •33 -- de Corast .aatora Zarzur • 13 Kogard
reiro jr.'
Tyluelier ti , Cia. Lura
de acõrd0 com o . art ;qo 11Z
Ltda,
Bate Pastelaria ' Can- de
N° 363.848
direito ao azo miclusivo da letra "M". i númeroa4- do código..
tão Limitada.
„1.
•N9 364.499. - Tr:buria . de Brasil:ar a, •
,
O Cantirdio da SauN° 364.261
32 __, d eFeNetico
&C' .i Inneacriaos
reguinte. ; ckdoá,.
dade Minutas E:Intifada.
de marcas.
N9-364.993' .:-a-, Balneado Eittorl T..:• -Varia Albugeei
• [4 . , 364.699 - •Coalie:ra
clasa4:
•
'•
•
inflada:
265.973
' Vermizin
5041
-=
de
Conservas
Coqueiro
S.A.:1
:
Cristais
'Prado
3 - de - Labora:dr:c. a Ratd.Leite
.N9 365.035
NO
365.32f - Fiór Pa tf•
data ;cleclatie• Anónima.
i. •
S.
em lac? do ica .)136,641.
ima 34 1.5 7 1
Gaaraa,y
N°' 365.272 --a Importadera Nitgrol classe . 41 - de --- Bar Lanches Fiór
dane
Paulista Ltda. -a• vai direito . .0 wo 16 .
LImirada . •
-' Sanitária Guarany Ltda.)
1\19 366.932 -:-- Casa Glenard de Rou- essclus:vo da palavra Paulista aaa,
- em face do reg. 144.393.
N ..n 372.126 Calciofluorin - cias-pas Limitada.
N9 344.129 - - Novo MU-ido,
N" 363.309 - Caveto. Indústria te 3 - de - Laboratório • Laharan classe 16 - de - Banco ,Novo
Ltda.
Metalúrgica Limitada.
S.A. - cm face do reg: 222,:2f51.
Boutiqrse Uns lane:
No 378.045 a- Codetin
clasac 1
N" 368.819
No 344.38 6-- Goyaz - _claasc
de Produtos Químicos Codege - de
tacla,
Comércio e Industrias
Na 368.993 - ,Comarcial e Importa Ltda. Indtiatda e Comércio - com cas GOyaZ Ltda.---. 'em face dos . rega.,
. 215.965 e 217.594.
.clora de . Produtos Frigorificos, Carvão eiíeltisjo de gases industriais, soldas C
•
,
tipos refratários.
Limitada.
1..
No
344.641
Santa
Isabel
'clasSd
•
Gcorgcs
..Yousset
N9 378.428 . - Vida Paulista •N° 370.201
de. - Emprèsa Extrai:ora de •
classe 32 - de - Carlos .Henrique 16
Wazen .
Areia Santa Isabel 'Ltda. - era face taboratório Libartas Schtfeze.
,
N 9 370.263
do reg. 241:916. .
•
N 9 378.501 - Victória ' - classe 6
Limitada.
Nsn
344.690
Flora
a- alasse. .36
370.515
Predial
-Amazonas
de.
N9
importadora Popular- Ltda..
Mário: Nunes (.1
aaa
•
Limitada.
3Z8:527 • - Quinclaf - classe N' 372.326 - Editora Lona Limi- 43 --de - Química, Industrial e. Ali- feeze doi regs. .167.936 e 168 566.
Nu .345.574.'- Vitória - casse 48
tada,
mentiria Szabra Ltda.
N" 372.782 - Caem:moem Delta
No 378.537
Levaditan - clar:se - de - ,Almeida _ Silva. Irnpoetaçricn
e Comércio S.A. - em face do
Linda:eia .
3 - de - Laboratório Vita. S.A.'
161:399.
•
N 9 373:168 - Mendel Kelman. •
N O • 378.578
El Intrepido Paa
Bolsa I. M. Indústria - Classe 32,-- de
N° 3551833 -,..- 13andetrante
alasse, *
N 9 '373.455
Empraza Ecli:.:,aa
41 .- Pedro • Lourenço ,da Gut& •
• ••'
Coatérci4 Limitada.
Zig Zag S.A.
si ra , Máquinas • No 367.671
BP. 373.702 - Be:Tida:
"chi face do reg. 241.573.Daca Vi Tabs
Sociedade Anóniina! - Arquivem-se os classe , 3 - de - Mead Johnson C.
•1\19 360. .154 Nacional --- classe
Proaessor. 31 - -de - Sociedade Nácieital dá
Company.
•
N° 378.67T- Itaiquara
classe 1 Cortiça Ltda. - de acordo- corai' o ar7-•
•
- cie • - Usina Itaiquara de Açúcar "e tigo 95 . número 5 do -código.
Álcool S.A.
.., Seção . d. e interfer'ência
.
No 371.012
Senador classe
,
N9378.678-- .Itaiquara ,,- classe 36 - 'de Dallegrave Ci Diegues , Ltda.; • •
EXPEDIENTE DÓ DIRETOR
Usina Itaiquara de AçúCar --- em face do' reg.. 211:532. t2 - de
e Álcool S.A..'
, - No 375,283
Perdiuran
clame 3
Dia • 9.4e fevereleO de 1962
N9 375.679 - Itaiquara• - classe
de.'- Laboratório F,armacattico
2
de -• Usina Itaiquara dc Açucat ternacional S.A. - em face dos regsal
.
Notificação
e Alcool S.A.- • na classe 2. •• 185.425
196.67
9
207.041. •
Uma
vez
decorrido
o
.
prazo
de
.re-•
N9 378.709 • - Italquara .-, classe
élasse
'
SAPA
N.°
378.230
curso previsto • pelo nrt:go '14\ da Lei 34 •'-•. de Usina !ta:caiara de. Açúcar
Sapa S . A. de _Peças' ,e Arte. .
n9,4.0-18, de 29-12,61 ,-e mais Dez Dias- e' Ataco] S A. .- com exclusão :de fatosde :
teeee do reg.. 205;144.
= para eventuais juntadas de recursos., colchões..
.
Marina -a`Ciaase '7
N.° 378.442
'- ti
e 'do mesmo não se tendo valido ne-, No 378.785 -- Drasil
clatse 1
A
fia
e
Comércio
Sasaaaki
de
Inch:Ir
nhum interessado. ficam -notificados cai'
Behme Fettchirafé GMBFI. Ltdda. 0com o , art 103 do
.:_ cie rdo
requerentes abaixo menaiánados. comCódigo.Foi regstrado o seguinte pedido
arecer a êst2 Departamento ri fim; de
classe •••
•Regiolar
N.° '378.448
•
de nome' comercial
efetuarem. o pagamento da . taxa final;
15de ' Regioicr Lim:teda-- -- em.
atra-cementes a expedição dos respecti- I Na 339.889
Coanimpest Coinátio. faca, do
:227.002:
.
reg,
-,•Os certificadop dentro do prazo 'de. Importação e Exportação S.A,'
• N.° 373,673 - Munielpatisnari em • •
Se.ssenta: 'Dias - .na formo do a,r5- - Comia:me:c Comércio,. • importação e Marcab
r:e- , Carlos Ala
:clasae, -32
graio tiniço do artigo • 134 do Código! Exp5rtação S.A. - do acôrrio cem bort a ,doa ..;Santos
em face do reg.: b,
da Propriedade
o :artigo 109 número 2 clo' • código.' 223.354:
•
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Foram indeferidos os seguintes
pedidos de Iroso de propaganda
I N.° .344.635 - Vista-se com garbo
na Super Lojas - classe 36 - de Cia.
Lirasileira de Super Lojas - de acôrÃo com o art. 95 n.° 17 do Código.
Foram Ludeteridos os seeuinieS
pedidos de títulos
N.° 3-14.880 Encomer - classe
16.33 - de Encomer 'Engenharisi• e
- Comercio Ltde. -- em face do reg.
189.035 .
N." 315.156 - Editora Globo S.
A. - classe 33 de Editora Globo
S. A. - em .face .dos rega. 179.915
- 2-14.871.'
Êxigéocuis
N." 336.384 - .Dias Pastorinho S.

A. Cernércio e Indástria - cumpra a
exigência.

N.° 336,391 - Pastorinho S.
A. Ceneerrio e Indástria - Cumpra a
exigência.
Cerâmica Santa -TeN." 344.203
rezinha Ltda. - cumpra a exigência.
Nes! 344.669 - Comércio de Materiaiw para construção "Cornaco'' Ltda.
- cumpea a exige:ida,
N» 355.830 - -Gemachado Modas
e Calçado., Ltda. - cumpra a exige/teia
N.' .158.046 - J . • Dias ele Cia.
Ltda. - cumpra a exigência.
N.° 358.528 indústria Farmacêutica Endochimicu'S. -A. - cumpra a
exigência •
Diversos'
‘• N.° 26-1:376 - G. M. Pfaff A. O.
.... aguarde-se.
N.° 206.094 - Diários Associados
Ltda. - aguardem-so,
N.° 34! .822 - Laboratório - Pelou
.S. A. - aguardem-se,
N.° 342 793 - Francisco Antunes
..... aguardem-se. ' • N." 345.097 - João Torrecilhas aguerde-se.
• NP 345.870 - Ciereljó, Comércio c
Represcetações Ltda. - aguarde-se.
N.° 346;728 - Heliogás S. A. Comércio e Indústria -- aguarde-se.
N.° •16.733 - Assad Rabib Cha.
•
eguardeese.
hade
N." 347 259 - 347.260 - Renegas S2 A. Cotnércio e Indústria -eguardem-se.
• N.° :347.840 - IVialvina Doiabella
Fortelle - aguarde-se.
_ N.° .449.712 - Lobaratoiree Me
- dial S A. - aguarde-se,
N." 350.050 - S. de Jesus Mat .
•
'ques - nguarde-se.
. N." .349.)67 - Metalúrgica Oriento
.
aguarde-se.
Ltda.
N.° 353.054 - Svenska Turbin
aguarde-se.
Aktiebalsget Ljungstron
• N." 353.084 - Panificadora e Confeitada Bresilia Ltda. - aguarde-se.
N." 358.214 - Pedro Pompolo aguardo-se.
N.,' 358,908
Mario . Thomé BriDiante - eguarde-sc.
N.° 359.121 - The Foregger Company inc - aguarde-se.
N." 364. 115 - Distribuidora de
Artiges El :tricô, Domésticos Citylue
eguarde-se.,
S. A..
N.^ - :178.491 - Lis 8s Filhos Limiuguarde-se.
tada
N." 373.450 - Indústria e . Comércio de li-'ida s Cerval Ltda. -. aguar.se.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 39.692 Sasazaki - classe
386.007 -. 388.008
DE PESQUISAS •
7 - de Indústria e Cona&cio Sasa- 386 . N99 - 386.014 -.....386.247 saki Ltda. ,- excluindo-se as máqui- Companhia Antarctica Paulista Imitis.
Rio, 9 de fevereiro de 1962
nas de descascar mamona e amendoim. tria Brasileira de Bebidas e Conexos
•Notificaçío
N.° 379.721
Regismar - classe - empra a exigência.
dó Novidades Regismar,
N ó 387.486 - Tecidos Pluma S.
, Uma vez decorrido o prazo de re- 33
curso previsto pelo artigo 14 da Lei iação -e Comrcio Ltda.
A - cumpre a exigência.
n.° 4,0411, de 29.12.61 e 'mais dez • N.° 379.722 - Ludy e-• cla.se 40
dias - para eventuais juntadas de re- - de Indústria de Móveis Pró-Fabricursos, e do mesmo não se tendo vali- cados Ludy Ltda. - com exclusão de
Divisão Jurídica
do nenhum interessado, ficam notifica- molas de cadeiras e molas de colchões.
EXPEDIPNTE DO DIRETOR
N.° 379.725 - Bondstrand - clasdos os requerentes abaixo mencionedos a comparecer á este.Departamento se 11 - • de Young Development Lei- ríansferéneia eAlteração\ de NOMP
a fim de efetuarem o memento da boratories.
de Titulei. de Processos
Tryben
classe 2
N.° 379,728
taxa final concernentes a expedição
Notificações:
dos respectivos certificados dentro do - de E. I. Du Pont de Nemours
e
prazo de sessenta dias -e- na forma cle; And Company.
convidados os requerentes abaiparáarafo único_ do artigo 134 do Có- • N.° 379.729 - Omissa e•-• classe 6 xoSão
a comparecerem a
- de Outboatd Marine Corporation. estemencionados
digo da Plopriedade Industrial.
Departamento e fim de efetuaN.° 379.730 - M - classe 6 -e-- rem o pagamento ea taxa de transfeForam registrados os seguintes
de Outboard Marine Corporation
rência e de alteração de nome dos
pedidos de marcas
considerando-se
forma do clichê.
titulares dos mencionados Processos.
N.° 378.838 - Inbrasmol -classe
N.° 379.732 - La ..vn Boy - classe
Vínico:a Rosito S. A. , - pede para
II - de Imbrastnol Indústria Brasilet- 7 - de Outboard Meeine Corporation ser anotada na patente de número
ra de Moldes S. A. - com exclusáo
N.? 379.733 -e- Gale - classe 6 - 2.100 - modelo industrial a alteração
de nome de titular - Anote-se a alde moldes,
de Outboard Marine Corporation. .
N.° 379.734 - Buccaneer
classe teração de nome. • N.° 378.902 - Demicler classu
Sarung, Inc. - pede para ser ano48 - de Di Peei° Ritos.. Sociedade 6 •-•-• de Outboard Marine Corporation. tada
na patente de número 45.477 Anônima Industrial, Comercial, imobiN.° 379.735 - Cushman - classe Privilégio de invenção as- seguintes
l iária o Financeira.
21 - de ruslani.in Motor Works Lie. traneferências:
- "N.° 379.010 - Aoun - classe 42 - considerando-se as , partes compo- Transferência de The Bania of N. •
nentes de veículos como partes inte- T. Butterfield - And Son, United,
- de- Antonio Mun.
N.o 379.038 - Emblemática : - grantes.
Pare: • Serene. Inc. estabelecida no
classe 49 - de Sociedade Itnpressore
N.° 379 _756 - Caiu
classe 36 E.Yado de Delawaee, organizada sob
leis do Estado de Connecticut;
•
.
Caxiense Lida
- de Confecções Calo Ltda.
N.° 379.153 -- I'resepio -• classe.
N.° 379,774 - Helsinki • - classe Transferêncit de Sarong, Inc.; para
41 -- de Francisco de Sousa.
30 - cJe Wadill Challioub 85 Cia. Ten xenton Corporation - .Alteração de nome, desta última,- para: SaN.° 379.:-231 Monograni - cias- Ltda.
rong, Inc. - organizada' sobas leis
se 48 __. -da Mas Factor 8s Co. N.° 379 785
Suyara - classe 13 do Estado . de Delaware - Anotemexcluindo-se limas para unhas.
---: de Joalheria • Suyaea Ltda. ex- se.
N.9 379.238 - Requenta - classe cluindo-se metais preciosos, miro. e
Mário Marcus de Almeida. - trans11 - de Comércio e-Indústria Regue- prata e talheres.
ferência para seu nome da patente de
número 51.656 - privilégio de invenma .Ltda. - com exclusão de alfas':
Foram registrados Os seguirdes
ção - Anote-se a transferência.
ges.
pedidos de insígnias
Gmel - S. A. Indústria e Comér-N.° 379.340 - Pir.engi
classe 10
- - de Pirangi S. A. Engenhatia e CoN.0379.461 e- Emblema com mães cio - pede para ser anotada na pae rosto de mulher - classe 33.48 - tente número 54.729 - privilégio de
mércio.
a alteração de nome da tiN." 379.344 -e- Tusa - classe 10 de Antonio Ricardo palmieri de invenção
tular - Anote-se a alteração de nome,
de Tnsa Cia. Agrícola Comercial acerdo com o art. 114 do Código.
• Eskilstuna Jernmanufaktur: Aktiee Construtora..
Foi registrado o seguinte pedido de boiag - transferência para seu nome
N.° 379.287-- Papaiz - classe 11
da patente 'número- 56.735 - privinome comercial
- de Fábrica de Fechaduras Papaiz
légio de invenção - Anote-se a transN.° 379.342 Pirangi S. A.--"En. ferência pagando-se e taxa de 100,00
Ltda.
classG ganharia e Comércio - de Pirangi S. cruzeiro de taxa.
N.° 379.388 - Combate
Esquadrias - -Metálicas Ferraretto
41 - de S. A rvtaffesoni Comercie A. Engenharia e Comércio - de ocôrIndústria.
-e do com o art. 109, n.° 2 do Código. Ltda. e- transferência para seU nome
ela patente número 58.065 - privilé. NP 379.459 -• PAF - classe 28
Foram registiados os seguintes
gio de invenção -- Anote-se a trans- de PAV-Produtos Plásticos Ltda.
de títulos
ferência.
•
_pedidos
- enduindo-se as esteirae.
•
S. A. White• Martins_ - pede para
N.o 379.507 - Mercearias N N.° 379.458 - Casa 3 Irmãos
sei anotada na patente número
classe 46
de Mercearias Nacionais classes 12, 23, 36, 37 - de Irmãos Co. 59.139 - privilégio de invenção cujo - de acerdo com o art. 117 n.° a alteração de nome e a'transferénS.A.
cla - Anotem-se a alteração de nome
N.° 379.624 - Reliquio •- classe 1 do Código.
•
N.° 379.723 - Mercearias Ipiran- a transferência.
10 - de Organização Nacional de In
Travenol International, Inc. sea - classe 41 - de Mercearias Ipidia:fria e Comércio de Materiais .
renga Ltda. - de acórdo com. o net. transferência para seu nome da paConstrução Ltda.tente número 59.5636 - privilégio de
. N.° 379.640 - Santana a- classe .21 .117 n.° 1 do Código.
- Anote-Re a transferência.
N.° 379.775 - ótica Andradas - invenção
- -de Cie Sentene Distribuidora de
Esquadrias Metálicas Perranetto
Automóveis -- com exclusão de em- clasi-e- 8, 11, 28 - do • Alvaro Neir Ltda. - transfetência para seu nome
•
•
Affonso Corrêa - de acôrdo com O da patente número 60.004 - privibreagens e paineie.
Reflexo - clasSe art. 117, n.° 3 do Códi ce, incluindo-se légio de invenção - Anote-se a trans• N.° 379.654
- de Reflexo Plastificaçãu de Im- as classes 11 _e 28.
ferência.
. N.° 330 003 - São Luiz - classe Eignairt - Liquidating Company pressos Ltda
N.° 379.667 ----#Midriplegil
Ch
ie 4, 16 -de Luiz Soares - de acordo pede para ser anotada no termo mise 3 - de Sebo Sociedade Equipara- com o • art. 11741.0 .1 do Código,
- mei° 90.402 - privilégio de invenN.° 380.009 - Oficina de Conser- ção - a alteração de nome e a transdera de Laboratórios Modernos Ltda.
N." 379.669 - Rumeis. - disse tos de 1Vtriquinas de Escrever e Somar ferência Anotem-se a alteração de
e a transferência.
- de Rumeis, Modas Ltda. • .
Relâmpago clasze 33 - de José nome
D And - D Coinpany, Inc,
- N.° 379.670 - Dinex Indústria o. ntrovitch - de acOrdo com o art. transferêneia para seu nome •do terComércio da Metais Ltda. - classe 117 n.° 1 do Código.
mo 1fe.806 - privilégio de invenção
5
para Dinex.
N" 380.043 - Eete:icio OrlY
- Anote-se a transferência.
N.° 379.677 e- Paticlareci..
classa classe 33 - . de NIaks Stublberger Parlts - Cramer Company - trans43 - de Erneeto Leonartli.
de acOrdo cem o art. 117 n.° 4 do CO. ferência para seu nome do talim
109.329 -e privilégio de invenção N.° 379.679 •-- Reco-Reco - clas- digo.•
Anote-se' a transferência.
se 43 -• de Erneetce Leonardi.
Manuel Rodri gues de Almeida e
N.° 379.683 - Ode! -.classe 8 .de Otiel Orgenizaçãe Técnica leads.
N." 384.109 - Companhia Antarc- Amadee Veesanella Bazar - transfedee Paulista Indústria Brasileira de rência para seu nome do termo núIria) de Eletricidade Ltda.
114.468 --, modelo de utilidade
N.° 379.684 Marcondes - cias. Bebidcs e Conexos - cumpra a exi- mero
- Anate-se a transferéncia.
se 21 - de Importadora Auto :Peças gencta..
Weina - A. G. - transferência
hlarcondee Ltda .. - excluindo:se . cai-i N.° 384.265 - Osmar IvIartinieno para seu-nome do ferino 117.548 len!q *de câmbio e empreagem
de 'Iolanda - cumpra e enigéncia, privilégio de invenção - termo n(I-
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mero 117.546 -privilégio de invenção tria 5. A. - pede para ser' ancitada Brasília - número 244.882 -a- Anota. 49.908 - privilégio de invenção
- Anotem-se as transferências'.
no titulo Edifício Ecal u9 162.681 - ge a transferência.
•
'
O contrato de sua expionação - MenBernhard Ahl -as. transferência para marca Ema? 187.457.
\,
Gartia S. A. Indústrias do Chapéus be-se o contrato de exploração.
•
seu nome do têrmo 118.703 - pri- Insígnia - Ecal Compra e "Venda
vilégio de invenção - Anote-se a de Apartamentos IV 206.525 - e Plásticos - transferência para seu
Automatic Sprinklers S. A. Pretetransferência;
Frase ale Propaganda: Ecal uma Tra- nome da marca - Garúa número ções Contra Incêndio - pede para ser
Fábrica Nacional de Acessórios Para dição em empreendimentos Imobiliá- 253.456 - Anote-se a transferência. anotafla nas patentes de números:,
jeanne Maria Louise Flughuette
Lubrificantes .Ltda. - transferência rios.
W 226.668.
•
54.657 - privilegio de invenção
para seu nome do térmo 119:967 Insígnia Comercial: Ecal n9, 248.001 Alasnier - transferência Para seu nomudelo industrial =Anote-se a trans- - Alterações do nome da titular - me das marcas - Acolito/
56.846
- privilégio de invenção
número
ferência.
•
Anotem-se as alterações de nome.- 117.454;
57.374
- privilegiode invenção
• Haannann & Re' imer G.M.B.H. Mecãnica Europa. 5..-A. - Pede
Bisrn jith Desleaux
n.° 209.208 os contratos de • sua exploraçéo,
transferência para seu nome da mar- para ser anotada no titulo Mecânica
Averbem-se os contrates de exjaloraca: internacional - Bourbonal n-a- Europa. W 160.621 a alteração"' do - Anotem-se as transferências.
ção.
,
Emprésa
Bandeiaantes
de
Transpor'acro . 53.940 -- proceeso 137 de 1959 nome
da titular. Anote-se a alteraçao tes Rodoviários • Ltda. - transferência
- Anote-se a -transferência.
Adezite S. A. Produtos Adesivos' •
de
nome.
Irea -- Indústria 'de Roupas e Afins Calçados Jubileu S. A. Indústria e " para seu nome do título -7.'Enapresa pede para ser anotada na patente núS. A. 1- pede -para ser anotada na Comércio
- transferência para seu Bandeirantes de Transportes Rodoviá- mero 36.271 - privilégio de invenmarca - Ao Empório Toscano
rios - número 85.889 - Anote-se
ção - o contrato de sua 'exploração
das marcas:
numero 60.952 -a . a , alteração e a nome
transferência.
- Averbe-se o contrato dg explora.Laika n9 169.390.
transferência do nome - Anotem-se
i9 171.1211.
'Alumínio Marmicoc Indústria e Co- Sã°.
,a alteração e, a transferência - Jubileu
Chiquito n9 173.220._
mércio Ltda. -- pede para ser anota- ' Adezite S. A. Produtos AdesiVos a-Quando ao pedido feito pçla socieda
-: Balalaika
n9 206.711. =- Anotem-se da nas marcas .
-de
Irea Indústria de Roupas e
pede . para, ser anotada na patente de
transferências.
Afins S: A., publicado no Boletim -asIndústria
Marmicoc
número 142.169
número 39.211 - ' pri'vilégio de invende
Máquinas
Weiba,
Lido dia 12 de abril de 1953 - fica sem
Leitcoc - número 149.911
ção - O contrato de sua explorarãomitada - transferência para seu nome
afeto o arquivamento.
Glillcoc - número 180.310
- Averbe-se o contrato de'exploração.
marca Veu Lux n9 159.516. AnO*
Café e Bar, Haya Ltda.' - pede da
Grelcoc
númerO 163.147 ,
t.e-se a transferência.
para 'scr anotada na marca: Haya
Adezite S. A. Produtos Adesivos Cafecoc - número 167.064
número 76.715 - a alteração do . no- ' Predilar S. A-. Empreendimentos e
pede para',- ciar anotada na parente de
Tempo - número _180.821
me da titular -- Anote-se a alteraçãO Administração transferência para
número 45.381 --, privilégio de inven-,
Goldcoc - número 180.479
seu nome da marca Preclilar número
de nome.
ção - o conU•ato de sua exploração
Meter- número 184.533
Química Delfino Ltda. transfe- 175.670.. Anote-se a transferência.
-2- 'Averbe-se o contrato de exploração.
Martnicoc
rência para- seu norria da marca fi- Distribuidora de Artigos Elétricosnúmero 184.749_
- Cancele-se a anelação inscrita a
gura de: Escudo e Corea *- número Domésticos Citylux S. A. - tranafes
Grillcoc - número 191.514
99.420 - Anote-se a transferência - rência para seu nome das marcas
Marmicoc Indefermável - número fia. 59 a.
Fica sem efeito o despacho de arqui- piplornat n9' 179.196 We.stmaster na- 198.718
,
vamento publicado no 'Boletim cio dia vero 235.413 - Anotem-se as -trans-'
Frigicoc - número 204,469
16 de novembro de 1961.
f ê
, Privilégios de :iiVer100,,-.
Tapeçaria A Naczcnal Ltda. - Laboratório Libertas Ltda. - transSuportb Flez
número 204.488
transferência; para seu nome do tfá ferência para seu nome . da marca
Marmicoc Multi /Vlatic--- palmar°
tuio - Tapeçaria A Nacional - nú- Syrablocilin n9 134.694. Anote-se a 249.624
TERMO N.° 99.615 e
'
.
mero 86.673 - Anote-se a transfe- transferência.
Limpan
termo
flúmen;
211.406
rência. ••
.F. L. Ferreorea-k Braga Ltda. De -a7 de janeiro de .1953;:
Marmicoc Intieforrnável - têrmo
para seu nome da mar- 268.899
•
Washington Chrismann.- transfe- transferência
Orgre g a no 188.524 - Anat e sc a
Compagnie Pour La Fabrication rência para' seu nome das maraas: ca
Marmicoc
número
326.742
tas- • "arência.
De& Compteurs Et Material
Barricshini - no 101.428.
Queijo Limitada -- transfe- - Frase de Propaganda - Marmicoc, nes a Gaz - França.
Rei
Baar ssblni - no 239.730.
rência para seu nome dos titules: Ao o Campeão das PanelasCle•Piessão têrrnii 312.358 •
n9 245.807. •
Baradellini
Queijeiro n o 160.523.
Medidor de Liquido& PropoxioFrase -- Marmicoc Indeformável nal.
Marca: O Rei' do Queijo rso 18.493.
Baracchini - n9 245.808-: .
208.548.
marca.
Alumínio
Para
Três
Gerações
terri9
O
Rei
da
Queijo
Baracchini - W 347.877.
.;
o Rei do Queijo n o 244,337. mo 322.055
/... _Dispositi o de medição 'proBaracchini- um Convite a Proxi•- Titzlo
252.060. - Frase ' - Marrnicoc: A Mais Perfeita porcional, caro. 'erizado por como
Marca:
Ao
Queijeiro
n
•midad - Tamis) 384.210 e da frase Anotem-se as transferênciaa.
preender, ligado sôbre um trecho .
de propaganda: A Ciência aleasobriu Lanifício Amparo S. A. - Pede Panela a Pressão - Virmo 250.046
Frase - lVfarmico joias da Cozinha de conduto munido_ dum sistema
para você o Máginco dos Desodaran- para,
ser
anotada
a
marca
Amparo
tes das Múltiplas Aplicações, Barac- no 163.676 - A alteração do riorne da Moderna --térmo 268.987 - as alta- I'deprimogeneo", um pequeno; mechini - N o 246.066. - Anotem-se as titular. Anote-se alteracão de nome. _rações de nome - - Anotem-se as alie- didor em derivação, sendo esta •
transferências,
fixação efetuada diretamente en-:
A. Mirabda Relvas Indústria e Co- rações de nome.
Nemaza S, A. CoÉérelo e Indústria mércio S. A. - Pede para ser ano. Chimica Baruel Ltda.
transferên- tre o reservatório ,do pequeno:me- Pede para ser anotada na marca tada na marca Amlrel n 9 _225.696. a cia para seu nome, das marcas didor e um ressalto do trecho de
Golden Crovm, ns 220:980, a alteração alteração do nome da titular. Anoteconduto dosistema "depritriotc- •
Veritenal
número
194.795.
do nome da titular. Anote-se a ai- se a alteração de nome.
neo".'
Um 'Cot
ai
de 3 pontos.:, 1
Infectinil
número
200.223
de nome. •
-.
,' P.
Guimarães
&
Filhos
Limitada
Raufilina
número
200.225
Ricardo- , Mascigrande Filho - transferência para seu nome da marca
transferência para seu nome do ti- -Montirão n9 225,916. - Anote-se a Raumeton -- número 200.904
Hidrosteron - número 205.420
TdRAIO N.°."100.142
tulo; Auto Estado n9 103.839- Ano- transferência.
••
te-se a transferência.
Maurice Antonios Akkari - trans- • Higrosteril - número 215.231
BOrfazol
• De 3 ' de fevereiro de 1958
número 208.818
Tancredi & Cia. Ltda. - transfe- ferência riara seu nome da marca
rência para seu nome da marca Sa- !Ws n9 230.591 - Anote-se a transSaliglicin número 174.530
turno n9 120.934. - Anote-se a trans- ferência.
_ Aperfekoamentos era isrinauea".
Paveralin - número 176.024
•
ferência.
dos.
_"
'
Amicolil - número 177.418 "
Comércio
.
Dias
Pastorinho
S.
A.
Indústria e Cenfiércio de Produtos
Ortomicil
número 191.735
pede,
para
ser
"anotada
Ind:dria
e
Químicos Juazeiro Ltda. - transfeDante Falanga - São Paulo.'
Epenal - número '194.794
rência" para seu nome da marca Jua- no Sinit de Propaganda: Figura de
Quinzil - número 196.516
1. Aperfeiçoamentos - em -brinzeiro n9 133.175. Anote-se a transfe- Escudo com o Capacete de Mercúrio
Baifilin - número 198.548
•.•
quedos, cara.eterizados por dois
rência.
- número 236,585:
Ortovitil - número 205.123
Railka 'Lirnited transferência Figura de Escudo com Capacete eixos transversais, um diaIstelro
' Vifantil - número 232.628 - e outro traseiro, paralelos entre
para seu nome da marca Raillso nú- mintam 236;587;
.
Anotem-se
as
transferências.
mero 135.673 - Anote-se a transfe- Título
si, e proViUs de rodas em -suas
Pastorinho - n,° 255.185;
rência.
Pastorinho - térmo nú- Pastifício São Paulo Ltda. - trans- extremidades, sendo solidários enMarca
Juan y Manuel Ballester &
ferência para seu nome da marca - tre si por uma barra central, , disS. En C. Juan Ballester Rosés Sues. mero 336.387;
- número 216.975 - Anote posta longitudinalmente; fixa riMarca = Pastorinho -7- n.° 336.390; Yakifu
- transferência para. seu nome- da
se a transferência.
giclame.nte ao eixo traseiro e apemarca Ballester n9 143.015. Anote-se Marca - Pastorinho - terra° núWadyh Cury S. A. Indústria e Co- nas -articulada - no dianteiro, .e.
mero 336.392 - as alterações do noa transferência. Indústria e Comércio Marti Pacheco me da titular - Anotem-se as altera- mércio pede para ser anotada na sendo ainda o conjunto dotado de
marca - Recorde - número 248.006 quatro barras laterais, duas, das
Limitada - pede para ser anotada na ções de !Orne.
marca Sultana W 144.597.
Decorações de Louças Santa Maria - a alteração do nome da titular - quais são dispostas uma de cada
Camponesa n9 213.930 - as altera- Ltdaa- transferência para seu nome Anote-se a alteração de nome.
lado da barra central, sendo adi-,
Fernando Pedi-eia *-- transferência culadas no eixo dianteiro e atrações do nome da titular. Anotem-se da marca - Santa Maria - número
as alterações d mime.
para seu nome da marca L- Bom Sono vessando aberturas transversais
• Joaquim Ribeiro Torrefaaão, trans- 243.709 - Anote-se a 'transferência.
termo 378.603 - Anote-se a trans- do eixo traseiro, e as duas outras,
ferência . para seu nome da marca Applied Power Industries, Inc. - ferência.
solidárias às primeiras por dobraTesouro ng 157.569. Anote-se a trans- pede . para ser anotada na marca - „ . _
131ackhawta - número 244.216 - a Exploraçío de Contratos de Patentes diças -. de seus extremos, e' sendo
ferência.
conectadas na extremidade livre ' Myrurgia S. A. - transferência alteração do nome da titular - Ano- . .Amstrong do Brasil, Matérias Paia por nova barra transversal de
para seu nome da marca Copacabana te-se a alteração de nome.
W 160.215. Anote-se a transferência. Nildo Nascimento - ti'ansferência Indústria e Construção Ltda. - pede azólo, na qual são articuladas:
• Ecla Engenharia, Comércio e Indús- para seu mune do.titulo - Mercearia para ser anotada na patente número Um total de 3 pontos.
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TERMO 14. 0 102.410'
De 18 cie maio de 1958
Requerente: Roam Kogato Kabushiki Kaisha . ‘a ;apão.
Titulo: "Aparelho para imobilizar o braço suporte do rôlo su•• ,"
perior.. cie um filatório".
Pontos característicos

1 — Aparelho para imobilizar
o braço-suporte do rôlo superior
de um filatório, caracterizado
pela provisão de um mecanismo
, para reter o corpo 'de um branço
suporte consistindo em unia haste, de braço-suporte, retendo um
• retentor de bre,ço-supOrte, e de
um pino vinculaior, que conecta o
superior ao mencionado retentor
corpo do braço-suporta do' rolo
do braço suporte, c pela provisão
de mu aparelho para imobilizar o
braço suporte destinado ao- rôlo
superior, e aparelho êsse em que
uma alavanca imobilizado= (braço empurrador) está giravelmen:te suportada de maneira a ser girada em torno da haste do braçosuporte e em • que o eixo do corpo
do braço suporte está localizado
na posição que fica 'oposta ao
ponto de imobilização em relação
a haste do braço suporte e em
que um membrb gancho está unido', ao corpo do braço suporte
em maneira integrante de maneira ser móvel ao longo de uma
linha arqueada cujo centro está
situado no mencionado pino vinculreclor" ou coneator e em 'que o
trajeto do movimento dé mandíbula do mencionndo membro-gancho pode cruzar o-trajeto do movimento da garra empurradora
da mencionada alavanca imobilizadora. Um total de 10 pontos.
TERMO N.o 103.11E
De 12 de junho de 1958

•

General Electric Company —
Norte-Americana.
"Aperfeiçoamento em meios, residentes de montagem".
Pontos característicos

.

-1. _Aperfelçamento em meios
resilientes de montagem, em combinação com um cubo de máquina
no qual é formado, um encôsto,
uma montagem . flexível compreendendo um anel de material flexível montado em dito cubo contra dito encôsto, e um meio para
'prender dita montagem contra
movimento axial e rotativo em
relação a dito cubo,, caracterizado
pelo'fato de que dito meio compreende um membro de chapa
.metálica fina cord .. uma parte que
fecha dito cubo, uni primeiro /lenge anular projetado de modo pra.ticamente axial de periferia de
ditai parte de fechamento e enapêrto no extremo
caixada ,
de dito cubo, e una segundo /lenge anular projetado de modo praticamente radial tara fora do referido primeiro flange em encaixe axial 'com o referido anel,
dito segundo fia age tendo uma
pluralidade de espigões ponteagudos substancialmente axia is
formado em dito flange e embutidas em dito anel. Um total de
3 pontos.

' TERMO N.° 103.732
De- 15 de julho de 1958
Dairy Foods Incorporated —
Estados Unidos da América.
' Produto de leite' em pó e processo de fabricação.
1. Um processo para o processamento de sólidos de leite contendo
gordura, - caracterizado pelo fato
que compreende constatar agregados úmidos porosos de ditos sólidos lecitina adicionada,. e
então removendo
removendo a umidade em
excesso cies ágregados" para' formar um produto final sêco
Um total de 9 pontos.
TÉRMO NP 104.041
De 11 de junho de 1958
Franz Leher
Estado de" São
•,
Paulo.
• Invento: "Novo tipo de máquina para confecção de embalagens
ou torrões para plantação de mudas de vegetais".
.

Reivindicaçã.es

1.— Novo tipo"de máquina para
confecção de embalagens ou torrões para plantação de mudas de
vegetais, caracterizada por ter
uma'caixe, de acomodação Prévia
do material a ser prensado, giratório- em tórno de . um pino ou
abico, a fim de facilitara transferência do referido material para
a cavidade de moldagem onde são
formados os torrões por um simples processo de prensagem .•
. Um total de 2' pontos.

,

TERMO 1\14 107.355
de 17 de dezembro de 1958

Ranión , Alearany Santa - Cataliná e
R-arnan "Aleraany. Burguera
São
Paulo.
'
, "Máquina para gaseificar água".
Pontos ..caractedsticos
I° Máquina paia -.gaseificar
água, caracterizada por _ um tambor em
posição horizontal, provido. em uma
das bases, de uma 'abertura oval, através da qual é encaixada urna'tampa
interna cem guarnição - de vedação,
próvida de um pino rosqueado, para
atarrachamento cie s ' uma sôbre-tampa
eir"--na. Um total de-4 pontos. .
,
TERMO
De'22 de março de 1960
. Requerente: "Stuttgartir Karosserie-,
werk Render • Es Co. G.M.B.H."
Alecrim-Aia
"Guarnição articulada para assentos
com -espaldar ajustável".
- PantOs Característicos
.1 9 — Guarnição a-ticulada paia as-.
sentas com espaldar ajustável, em , particular . para viaturas automóveis. constituída , por duas semi-articulações,
tuna das 'quais pertinente ao, assento
e a outra pertinente ao espaldar, sendo ambas ligadas entre si, 'osciláveis
em tõrno de um pino axial e fixáveis'
par', meio de uma . lingueta que entrosa,
com um segmento •dentado, estando
atr,bas as semi-articulações sob ,o efeito de uma anda que força a senairar:I.
afiação do espaldar a assumir sua p3.SiÇãO vertical. guarrSção essa, caracterizac,l a Pelo fato de, que sua meta-

de que , aloja a. mola, forma tiria cápSol a ou estõjo constituído por does
partes, pelo menos uma das quais Ais
ma uma concha com um 'flang,:_e marginal, solidarizado a um flange .correspondente da outra pede do estli)o.
sendo o segniento dentado formado na
aresta periférica -externa , dos deis
flanges adjacentes. Um total de /0
pontos.

1=evereiro

1962
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TfiRMO N9 124.251

idtr)

de 17 de novembro de 1960
Francisco Zeferino Ippolito Lanw
bert — São Paulo.
Capeamento isolador de fio condutor
de eletricidade.
Pontos de Reivindicarão

"apeamento caracterizado
por ser isolador de fio 'condutor de
eletricidade", .de ` material isolante adequado, para llos condutores de erten . ,
gla elétrica, de qualquer tipo ou es.
R. Grace 6. ,Co — Estadas pecificação, executado com borracha, •
Unidos da América.
plásticos diversos conhecidos ou ou.
Título: "Aperfeiçoamentos em sepa- tro material existente ou que . venha a •
radores para baterias",
existir, suscdivel de coleração; colo.;
rido an' tÔda a sua massa, aplicado'
PontoS Característicos
tõlire o fio em listras ou faixas longi1 9 — Um separador de placas pala. tudinais, de côres diferentes: — Um
-uso em baterias de acumuladores elé- total. de 5, pontos. r
tricas, caracterizado por: ter, - pelo me-'
nos am 'uma de- suas faces, nervuras
TERMO N9 79.357
feifas, com um material que se expandequando imerso no .eletr45lito. da báde 9 de maio de 1955
pontos.
teria. Sague-sc
, Depositante: F.L. Smidth 6 Co,
—
Copenhagen Dinamarca.
AIS
TERMO 1\1' 11-9.373
Moinho
esfCico ou tubular.
de .11 de maio de 1960
Requerente: ' "Famasa , Ltda. • —
" Pontos ' Característicos '
brica para máquinas• de Sapeosa — .
. .
Minas Gemia.
11° Moinho esférico' ou tubular, onde
• ,
Invenção; "Segunda sola com fita o interior do moinho . ou de urna cã.'
- de aleta perfilada e processo de sua niara 'de moagem do -mesmo 'contém
unia carda de carpos trituradores. vafabricação". r.
riáveis em tamanho e é Munido cora
Retyindicaç'ões
um revestimento ou . fôrro tendo' par1 9 — Segunda sola c' om fita de ale- (es da sua superfície estendidas radialta perfilada, eomposta de unia peça mente .mais para dentro do que' . o res.
de sefórço com corte transversal apro- to e constiturndo, • assim, projeções,
ximadamente retangular e de tuna tira caracterizado pelo. fato que estas pra.,
de fita , ligada com a. peça de refórço, jeções são dispostas helicoidalmente na
por meio de cola, cuja,largu:a á maior direção oposta à de - rotação do moi.
do que 'o .comprimento do:cont4srno cir- raio, visto, da extremidade de 'entrada..
eunferencial da peça de, rebuço e cujas LIal lotai de 9 pontos.
•
superfícies, "que sobressaem nos dois
lados da peça de refõrço são ligadas
TERMO N 9 84.340
com a aegurels sela, caracterizado
pelo fato que a superfície de' assentade 7 de dezembro de 1955
mento da peça de refõrço voltada para
R.G.
Perry Andre •oelker
a segunda sola já -é maior antes da
Suf.
colação da fita de aleta na segunda
sola do que a superfície da -.peça -de • Interruptor. telecomandado , para co.
refarçO voltada para o 'lado oposto à Mando a distância de um au mais ponsuperfície da segunda "sola. Ur" te- tos. lâmpadas Motores ou outros. ripa.
ta"- 5 pontos.,
&lhos elétricos".
•
1 9 ti:It.-interruptor telecomandado, 'caracterizado pelo fato de apre.
TERMO N , 72.893
sentar uma chave tipo para de cons.
• de 26 de,d.bril de 1954
trução apropriada toma' ndada a dia.
Requerente: .01in Mathieson Chemi- tánFia por . conjunto adenóide e núcleo
cal Corporation — Estados Unides.
fazendo este último o papel ' de um
.Título:,- "Aperfeiçoamentos em , ou
.Total de pontos 2.
relativos á prop'elentes e procesro de
•
ecnfecCionar os mesmos".
TERMO NI '84,270
' Prioridade do pedido -norte-araeridum ri" 360.593, de 9 de junho de
de 17 de janeiro' de 1956
1953.'
.
Bérgom, Equipamentos Para Esal.
Pontos característicos
tórios, SÃ,' Rio de Janeiro —
1 9 1.1M,propelente,. tendo caracte- Brasil.
rísticas :balísticas aperfeiçoadas, caracTitulo: "Aperfeiçoamentos „em beterizado por ser - composto essencial- 1 bedouros ciariam para água gelada".:
merae de : grãos 'substancialmente-na "
porcr.os, tendo uma stiperficie •de 10
Pontos Característicos
aia e 74cm2 por gama- 'de propelen. um "web" - - (menor dimensão do
1' Aperfeiçoamentos em bebe.
grão) de . 0,038 cm. a 0.17ia em, e ten- douros elétrico? para Agua gelada, ca.
do disperso. na região dos grãoa que raderizados pelo , fato 'de 'compreendese estende de- cada superficie não mais ;em a inclusão, na canalização de enque um resto de "web" do grão de trada dágua da rede, de um conjunto
propelenti," um deflagrador, tendo- um motor-bomba acionado, elètricamente,
cdor 'de explosão can:dente de menos sob o comando do botão ou alavanca
de 200 calorias por grada. Seguem. de pressão da saida dágua do .bebe,
se mais 16 reivindicações
douro. Seguem-se mais 2 pontos.
TERMO '1\1°,167.816
de -7 de janciao -de
- . 1959
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TERMO Ni 84.493
'
:
de 25 de janeiro de 1956
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caro oleosos a frio ou quente em papel
para estendi de inimeografo c para aplicação de_ peliculas e filmes de' varios
tipos em papel e outros inuterlais caracterizado pelo - fato de ser ' raosida a
motor e de possuir tuna- estrutura em
formato de mesa, -contendo um cilindro
que gira na sua parte inaerior dentro
de una cochinho com substâncias apropriadas para transformar o papei em
estencil e aplicar pelicadas e filmes em
varlos materiais. Segue/a...Á rua's 6
.
pontos.

Vicente Toscano — São Paulo.
- 'Um macaco para suspensão de cargas".
— Um macaco para suspensão de
cargas; caracterizado por consistir numa base superior (1) correspondente
a uma—base inferior (2) conjugadas
por barras paralelas (3 e 4) que se
articulam em cada lado das referidas
bases c, centralmente, em blocos ps..
.••n•
máticos (5 e 5) os quais são atravessados por um eixo 8 e parte em paraTERMO N9 87.132
. fuso sem fim 8 que se atarracha num
bloco• prismático 5 da articulação senDe 7 de ibiil de 1956
do o eixo 8 provido na extremidade
Ii/Iarcel Alexandre Pellet
São Paude uma engrenagem que por sua vez lo.
•
engrena
noutra
reduzida
dispostas
Sé
"NOvo suporte para pendurar obnuma caixa 6. — Total de pontos 2.
jetos".
•
Pontos Característicos
TERMO Nd 85.175 1 — New° suporte pára, pendurar
De 8 de março de 1956
objetos, caracterizado pelo fato de ser
Cavitron Corporation_ •— Estados constituído de suporte fixo dentro do
qual se move um pendente a este artiUnidos da América. culado dotado de furo c tamanho qualFerramenta cortante - ultrasbnica.
quer e formato adequado ao objeto a
Pontos Característicos
pendurar, objeto esse . que, ao descer
1 — Uma ferramenta para uso em sob a ação do próprio peso, provoca
processo ultrasônico, ,tais como opera- a inclinação da peça furada e susta o
ções dentárias; caracterizada pelo fato escorregamento do referido objeto, fade compreender uma porção- baseada zendo com' que se mantenha este penadaptada para ser rigidamente nresa a durado no aparelho. Selem-se mais
extremidade de saída de um elemento 2 pontos.
e receber vibrações injetadas que substancialmente paralelas- ao eixo de atine.TÉRMO N° 88.016
tria da porção base„ a últaina unindo./
se com uma- porção bico em tini
De 19 de julho de 1956
lamento transiciolialmente gradual,
N1ealpack
Corporation — Estados
ta porção' bico estando disposta segundo determinado ângulo com o prolon- Unidos da América.
"Processo de transportar e armazegamento cio • eixo do elemento e tendo
pelo nienos duas supei-aicies angular- nar alimentos preparados".
mente dispostas. • Seguenase mais 13
Pontos Característicos
amuos-.
1 -- Em um processo para embalar
uma refeição quente ifidividtial para
TERMO l\P 86.239
armazenamento e transporte, as fases
De 30 de' abril de 1956
caracterizadas pelo preaquecimento de
Espram — Estudos, Processos c uma vasilha tendo associadi a ela um
corpo retentor de calor, à temperatura
A p licações Mecânicas Limitada
Máquina aperfeiçoada para o bene- aproximada de cozimento do alimento
ficiamento de côco Babaçú -- Rio de que deve ser introduzido nela, introdução do -alimento quente na Vasilha,
fariPirO.
encerramento dá vasilha e alimento
• . . Pontos Característicos
aquecidos em um recipiente de modo
1 — Máquina aperfeiçoada para o que os vapores que se elevam do alibeneficiamento de cóeo Babaçu. me- mento enchem a porção superior do
diante ea remoção das extremidades - fi- recipiente, vedação do recipiente cow.
brosas do cõco. antes da sua fratura, tra a entrada de ar. e manutenção do
caracterizada pelo fato de. compreen- recipiente nas proximidades da tempeder um cursor de movimento altamente ratura ambi ente para condensar os vadotado._ no seu . extremo livre. de uni pores desprendidos dentro do recipienpar de elementos cizalhantes biselados te para formar um vácuo parcial em
paralelos. de configuração em V aber- tórno das árhas superiores expostas ao
to, suscetiveis de cooperar eia fim de dito alimento, enquanto as áreas infecurso 'com um par de elementos ciza- riores, não expostas do dito alimento,
lhantea retilíneos fixos solidários com permanecem em contato com a vasilha
a arcecadação da maquina. Seguem- aquecida. Segirem-se mais 6 pontos.
se mais 3 pontos.
TERMO NQ 86.321
De 16 de fveereiro de 1956
Paulo Eugènio de Barros Padua
São Paulo.
Pontos Característicos Maquina para processar a impregnaçao de substancias cerosas ou cem
oleosas a frio ou quente em papel eaea
estendi de tnimeografia e para aplicação de películas e filmes de vazios
tipos em papel e outros materiais.
1 — Máquina para processar a impr e gnação de substâncias ceropas ou
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TERMO N° 88.693
De 22 de agi:isto de 1956
Trol S. A., Indústria e Comércio —
São Paulo.
"Aperfeiçoamentos na fabricação de
colares".
• Pontos Característicos
1 — Aperfeiçoamentos na fabricação de colares caracterizados pelo fato das contas de conjunto, serem Injetadas em volta do fio nos quais são
dispostas durante a própria operação
de moldagem das referidas contas. Seguem-se mais 2 pontos.

TERMO N° 89.432
De 21-de setembro de 1956
National Dietillers farei Chernical
Corporation. — Estados Unidos da
.
América'.
"Apearciçoamento em processo para
produção de titânio metálico à partir
de seus cloretos».
•
Pontos Característicos
Aperfeiçoamento : em processo
para produção" de t . tfinio metálico a
partir • de tetracloreto de titânio, c,arac.
terizado por compreender as operações
de: reduzir o.- tetracloreto de tintânio
com • uma quantidade de sódio da ordem
e .25 a 90% a- 'quantidade . estequiométrica necessária para realizar- a redução
completa; formando em consegitancia
uma mistura • .sólida, finamente dividida
de cloretos de titãnio de valência inferior e de cloreto de sódio, a qual
inclui tricloreto de titânio e decloreto
de titânio; submeter as misturas de cloreto de- titânio, assim obtidas -à redil0-o com a . quantidade adicional de sódio necessária para reduzir a mencionada mistura de cloretos, a. fim de formar titânio metálico;. tittar termicamente a mistura a temperaturas acima
do ponto de fusão do cloreto de sódio
e isolar . a massa de . titânio.. metálico
resunante, da mistura de reação. Seguem-se mais 7 pontos.

ção por meio de lanipacla e campainha.
polia. de triinsmisião redutom de baixa
rotação: eixos e rolamentos, resistência
isolada para aquecimento c motor elétrico. Seguem-se mais 3 pontos.
MIMO NP 98.108
.De 4 do outubro de 1957
Antonio Fataguari Andrade de Pa•
rias — S. aulo.
"N6vo Tipo de Protetor Para Ouvido Adaptável ao Telefone."
1 — Novo Tipo de Protetor Para
Ouvido Adaptável . ao Telefone, ca: tacterizado 'por ter uni orificlo que
comunica cem o fone permitindo me- lhor audiência da voz recelVda com •
o obaetivo ed evitar a fuga. cio sern
recebido, sem que para iste ae:11 necessário pressionar o fane fortemente Sôbre a orelha. — Total 'ia ventos: 2. a
•

TERMO N9 93.237
De 4 de novembro de 1937
Recton Dickinson And. Co. : — ketados Unidos .da América.
•
"Conjunto de Recipiente e. Processo."
1 — O Processo de estárlisar uni
ree'plente fechado, caracterizado , por
encerrar no recipiente unia .pequena
quant'dade • em aterial adsorvente
quantidade um material absorvente
que não é afetado pelas elevadas
temperaturas estirilizantes e é inerte
era relação a um liquido adsorvido e
que é des-adscevido a vadorisado em
TËRMO N° 89.442.
-temperaturas esterilisantes, aquecer,
De 24 de setembro de 1956
em seguida, o recip'ente fechado, até
unia - temeuratura esterillsante supeFiodor Tondroff e Hedwig rior
a ap
93.39 C para
Estado da Guanabara. causar aroximadamente
latara Hora
des-adsorção e vaporiza"Aparelho estucador mecânico",
ção do liquido e finalmente esfriar
o recipiente enquanto fechado para
Pontos Característicos
levar o' liquido a ser re-adsorvido
1 Um nevo aparelho estucador pelo adsolventé. — Total de pontos:
•
mecânico caracterizado pelo fato de
que a preparação e projeção das massas de estuque o borrifo de água e
TERMO N9 98.457
raspagem do excesso 'e subseqüente aliDe
13
de novembro de 1957 ,
samento ou polimento se executam mea
clinicamente. Seguem-se mais 6 pontos. • 'Titulo: Privilégio de invenção de
"Um AparCho Elétrico Anti-Umidade".
Requerente: -Gerda, Gemes Bran•
ISRiV10---N° 91.007
dão — Rio de Janeiro — Estado ela
De 6 de dezembro de 1956
Guanabara.
Pontos Caracterlsticos
•
Farbenfabriken Bayer Aktiengesselschaft — Alemanha.
1 — Um aparelho elétrico a,nti"Processo de fabricação do acido tio umidade, caracterizado por um tubo
duplo de vidro encemanclo cada cae ditiocarbónico".
nau uma resistência elêtérica. sendo
Pontos Característicos
lunbaso ligadas em série. O tubo de
vidro é envolvido inteiramente por
1 — Processo de fabricação de estar amianto
e encerrado num outro tubo
do acido tio e ditiocarbónico, caracter', metálico que constitue • o corpo do
zado pela reação de oximidas cíclicas aparelho.
com mono halogenetos de esteres-mono
ou tio carbônico.
TF.21.M0 N9 100.464
De 14 de fevereiro de 1958
*TERMO No 91.626
Ilughis Tool Company — Estados
e
De 7 de dezembro de 1956
Unidos da América.
Titulo: Equipamento Para Perfu-•
Teruo Kawalcaml -- São Paulo.
ração de Túneis.
"Estufa motorizada para uso doméstiPontos Caractertstícos
co para secagem de roupa e titensilios".
1 — Processo de formação de um
Pontos Característicos
túnel circular segundo o qual, uni
furo pilato, de diâmetro. menor do
1 -- Estufa motorizada para uso do- que
a perfuração do h:meu, é aberto
méstico para secagem de roupa e uteti- na direção desse túnel, e, em seguida
silios, caracterizada pelo fato de com- ao mesmo, um talho anualr é recorpreender uma caixa externa, camara in- tado na frente do ataque, sendo o
terna com isolação térmica, cilindro gi- diâmetro desse talho, substancial.'
ratório revestido lateralmente com tela mente igual ao diâmetro da Derrua
ou grade, possuindo dois discos metáli- raeão do túnel e sendo susbaeqüencos, /num dos quais há uma abertura-- f emente, removido o restante do matéria! do "macho" ou núcleo, esmo.
para a entrada e salda dos objetos sub- terizado pelo fato de que o referido
metidos a secagem que funciona em bai- furo pibtito se situa, excentricamente,
xa rotação, porta de vidro para facili- na perfurado do túnel ed "etre
tara visão interna, sistema de Sinaliza- a tale O talho anuiu penetre De ri-
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' TERMO N9 105;094
TaaRMO N9 102.704
ferido furo; pelo fato de que o núcleo
da perfuração que permanece por
de
11 de setembro de 1P69
De
28
de
maio
de
1958
fora do referido talho anuer é, priImperial Chemical Industrias Unimeiro, suportado por um dispositivO Lucas Maráinez — S. -Paulo.
"Um Nôvo-- Processo de Fabricação ted — Inglaterra.
coletor introduzido no referido taTitulo: Películas de polímero sinlho e. eventualmente, no furo pilo- de Ligas de Cobre e Fósforo."
to; e peol fato • de que o aderido 1 — Una Nay° Processo de Fabri- tético.
núcleo, é substancialmente, apertado cação de Liga de Cobre e Paisana),
Pontos característicos
e retirado do thsel. --.. Seguem-se caracatrizado pelo fato de a liga conUm
processo continuo para a
19
ter alto teor de fósforo. — Total
de
main 4 pontos.
•e
produção de películas de polipropileuo
pontos: 8.
isotático, uniformemente orientadas
em qualquer direção paeticular, ca=MO 14? 99.325
racterizado porque uma película de
TERMO N. 104,340
De 18 de dezembro de 1957
polipropileno isotático é alimentada e
puxada sob tensão, Através de uma
De 8 de agarsto de 1958
1Viontecatini. Societá Generale per
em que ela é rapidamente
L'IldusUla Minéraria e Chimioa — Enrique Carceller Julian --. Estado região
aquecida por meio de um. aquecedor
Itália.
que lança calor de infravermelho sôTítulo: " Sacos Artigos Semelnan- da Guanabara.
• "Escova de cosinha moto mecani- bre a superfície da película, a unia
a
tas"temperatura em que o estiramento
zada".
Pontos Caracteristicos
resulta em orientação molecular, a
"
— Modelo de utilidade como no dita
tensão sendo suficiente para
1 --- Um saco ou tela de empaco- acima relatório e caracterisada por te- causar
o estiramento da película nestamento. caracterizado por ser for- rem Incorporadas na tal "Escova" um sa temperatura.
Segue-se mais 12
mado a partir de um fio de filamento sistema . de rotação produzida por força pontos.
continuo ou filamento cortado pro- externa ou motor externo, pelo eixo
duzido pelo menos parcialmente a
partir da, um polímero elevado e li- rotativo flexível que recebe o tal imTERMO N 9 105.482
near de propileno que contém uma pulso rotativo. — Total de pontos 7. • • de 26 de setembro de 195'd
elevada proporção de polímero cristaEdyr Teilino. — Seguem-se mais 5 pontona
Eugene Emillien Jodet
104.362
xeira Mendes — Est. da Guanabara.
TERMO
_ e_ a
"Um nõvo umdélo de utilidade de
De 8 de agtato de 1958
painel de propaganda".
TERMO N9 100.5998
Nôvo modélo de utilidade de paiJorgen Vilhelm Kyed — Estado da nel19de
De 25 de fevereiro de 195s
para uso nas ci• dades epropaganda
Guanabara.
• Rodolpho Fernando Goemann
estradas, ,caracterizado por
"Uma
articulação
semi
rígida
para
um nóvo sistema de painel de proEstada de Santa Catarina.
paganda constituído de duas colunas
"Aperfeiçoamentos em Lançadeiras manequins e outras finalidades".
1
—
Uma
articulação
semi
rígida
suporte, de seção triangular, dois
Para Teares". •
para
manequins
e
outras finalidades travessões principais, ligados rigida1 — Aperfeloçamentos em lançamente
entre si, as bases das coltinas
delias para teares, caracterizados pelo caracterizadas por uma vareta de mafato de ata a la:açadetra constituída, terial Ottani, encamisaria por uma mola são fixadas no solo, de maneira prode ponta a ponta, pó: um corpo uni- de aço, estando as extremidades do porcional a área de propaganda, e
tário e sem qualquer aolução de con- núcleo e da camisa soldadas em estojos. qual é delimitada pelas colunas e
travessões a área é dividida horizontittddade. — Total de pontos: 2.
tal e verticalmente em pequenos elementos retangulares autos quadrinhos
são articulados na parte superior de
TERMO 9 104.870
TERMO N9 102.65S
cada um, sistema, que tem por finaliDe 15 de Julho de 1958
De 26 de maio de 1958
dade contrabalancar os impulsos artoannais decorrentes da Pressão exerCasar Machado Espindola — EstaReinhard Jakel — São Paulo.
cida pelos ventos reduzindo as caldo da Guanabara.
"Conjunto de Projeção Aérea".
as a mais comparativamente aos
g
"Pixadar de Vergalhares'.
1 — Novo tipo eou invenção "de pro- quadros de rígidos total. tudo como
1 Disposalvo metálico para a jeção aérea de imagens e Som na altu- substancialmente fora descrito e refixação e panca° dos vergalhares, de- ra das nuvens. — Total de pontos 4. presentado nos desenhos anexos.
nominado "Fixador de Vergalhões",
caracetrizado por ter a forma de berTERMO N9 105.714
ço, onde se alojam os pontos de fi. TERMO N.a 104.482
xai:ao e Junção dos vergalhões de
de
3 de setembro de 1958
d'âmetros até 3/4" de polegada usaDe 14 de aglisto de 1958'
•
Krauro Hikage — São Paulo.
cais nas armações- e telas para con"Nôvo tipo de fôrno para assar biscreto armado e artefatos de cimento. Ary Macedo Franco -- Est. da
Guanabara.
motaz de pentv: 7.
Coitos. bolachas ou semelhantes".
1^ Mia° tipo de fórno para asaar
"Diapositivo destinado a calafetagem -biscoitos,
bolachas ou semelhantes.
da fresta existente entre una porta e caracterizado pelo tambor em forma
• TERMO N7 . 102.978 •
o charlasextavatia com tampas móveis. — ToDe 27 de maio de 1958
.
-•
1 Dispositivo destinado a cala- tal de 4 pontos. •
ornaste, Knorr -- S. Paulo.entre
atetagem
da
fresta
existente
a
alativo 'ripo de Apaaélho
Mecânico porta 'e o cisara, carácterizado por dis..
TERMO N9 106.072
de Alarinc".,
po: de um rolo de madeira preferende 24 de outubro de 1958
1 — NOva Tipo da Aparalho Me- cialmente. eat ferro. metal, borracha ou
cânico de Alarme, cazacetrizado par material plasdep. Oco ou maciço, conDepositante: General Railway Sigter uma alavanca da camanda que tendo pinos çentralisadores nas raspar: nal COmtrany, firma norte-arnericana,
Servirá para travar oa destravar o
rotahel aricia 5ni Pocheeter. Nova
disposítIvo de alarme, .tendo era 'data tivas extremidades e nas partes exter- Yorla EE.UU.
sura posição numa chapa chanfrada nas que o fixais a cav:dade da porta
"Retardador de vagões".
justapesta dum batente da tuna por;- na st: n parti-Infcrior. Total de pontos 3.
' Pontos característicos
,
tà ou em outros hmares adequados.
•
— Total de omitas: 4.
,17 Sistema retardador de vagões,
TERMO N9 104.755
caracterizado pelo fato de compreen.-der um retardador de va gões tenda
de
27
de
agéato
de
1958
,
2ERMO N9 1:2.919 esposicões abertas e feehadas e disFarleenfabriker.
1:layer
Aktiengeselsposto em uma extensão de trilhos de
De 27 de maio cin 1953
chaft — República Federal Alemã.
estrada de ferro, meios indutarea de
'Picea-mo
.de
enaraxamento
•de
melas operáveis Para acionar o dito.
Erneast Knarr — S. Paulo.
couro'.
retarda dor da' tagões a uma :Mão
"Neavo T:po da Celfadelra
fechada na.a havendo vagão nreaente
deita, Automáti,ca",
POntro característicos
do retardador de vagnes,
1 — Nevo Tip.) da Ce:fadeira Co- 1' Processo de engraxar couro, ca- ditos meios indutores dê molas. ceMadeira Automat'ca. caracterizada ractelizado pelo fato de se emprega- dendo ao pês° de uni Vagão dentro
por ter uma face celfadeira formada rem, como substâncias graxas, por si do, retardador de va gões e com ias,
de duis- gininas dentadas de altura ra s. eu em mistura caro outros era:, acionando o retardador de va gões o
fie corte meaanicamerta re,gulável, a araxantre, an•a's rrtailcials, es- uma posição' aberta. im vávu1a hifim de ceifar me plantações e cultu- teres de '''. 4los amnam. mima:rima ori dráulica, e meios addráulitos onera• :-)**:'!"riores V';7; para travar o dito retardador
ras agrícolas bem próximo dos grãos, 'cataras 4
g
flores Ou . Immentas • e assim recolher contendo,apeIô naiiiqa,efei1e.restes 'de ar eamões na sua p asieão acionada
a rapnel quanIdatie pesãvea de' Mi- 4átsáãIskrairott ou-alcoois e, pelo • nor animo até a ditai válvula htdréate
a ser -acionada. Um total
lhes
indeáejóveis.• •a-a-• Tc.• reterina,"‘On átoeno idtrOgénio bá- Uca
de-25 pontos.
tal de pontos: .
kalao. Wirintotal; de, '2'., Poritoa •

'

„

N.°

N.

:4

gPr

•

4

• ;, • l • I
Fçverptro de1962t :601

1 I unTeStMO N9 106.21a •
de 2. de outubro de 1958
Helio Ramos' da Costa — Est. do
Rio.
•
"Processo para análise do. solo de.
terminando a sua acidas e a emala.
dade de cal necessária para adicionar
ao mesmo,
19 Processo para análise do solo
determinando a sua acidès e a emana
tidade de ca.' necessária para adicionar ao mesmo, caracterizado por em*
recipientes adrede preparados a numerados e numerados adicionarmos
uma taluçãa / anosa de carbonato de
cálcio de aitulagem variável onde é
acrescentado 'Dor mixão 50 em3 da
terra peneirada a ser examinada. —
Total de 4 pontoe.
Tt3RMO N? 106.482
de 7 de novembro de 1958

A. W'. Faber Castell — .República
Federal Alemã.
Borracha para apagar".
lo Borracha para apagar em forma
preferentemente oblanga caracterizada pelo fato de que a, borracha apresenta a forma de um parale/epipedo
oblíquo — Total de 4 pontos.
TERMO N9 106.806
de 2() de novembro de 1958
N. V. Philips'GloellampenfaUrle.
ken — Holanda.
Título: "Anerfeiçoanaentos em ou
relativos a receptores para emprêgo
num sistema p ara transmissão de asi.
nais 'em televisão em abres".
PontbS earatterísticos
ia

Um receptor para emprego num
sistema • nara transmissão de sinais
de televisão em côres, no qual o sinal
transmitido compreender uni componente cio . sinal essencialmente rala-.
cionado com a luminosidade de uma.
cena, e coineireender outrossim una
componente de sinal constituído por
uma onda rnrtadara auviliar modulada em ouridratura de fase com dois
sinais de lera:uras de faixas Waren.
tes. cada um dos auaís consiste do
uma dada cam binação de sinais relacionada acra os resnectivae comnonentes
clir da 'Jena, cuias com.
binar são tais mie permitem a obtencao. *In* anarratias lineares, de si.
nais de (gretaram de côr dos dois
sinais d. 'b r ama% da faixa diferentes,
aaraMeriaoria nelo fato da onda por.
tadora mocimada é fornecida à neln manos dois desmodula.
dores sincreinicoe, nreferivelmente do
alto naval. enauanta .a onda portadora momilaaa deastiodulada na dira ati n df, .alan d. sinais de
ditarenca de car rel ativarn. nte diferentes com rermeito s frealténcias
dentro da. trama, da areanAncia do sinal
de menor a; rosam da faixa, e a onda
oaraaaapa anaiiiar é além lisa-) des
modaiada
com ,p erwm., aç freollenciaa
rara da rama r. trormancia do sinal
d^ tnena• lanaram, ele fai sca o reaullado da d ataa-ari ruo pe:•1s obtido
amo a enama aalaaand ama n reata.
Onra na sararão tio eixo cio
sinal da Troam. laa omra de faixa. Seguem-as meia 't pontos.
,TÉP.1140 Na 106.e24
de 25 de tinar em'iro de 1.9.53
— Acaime AR-Ma troca — Suada.
Título: — "Anereeiçoarnentos em ou
relativos A caixas".
1 9 TT IT" ^P IN. rat ara/miar teado
duas
Paredes Isterolsc. °tostas relatIvamen.
t.4r1,1 nar edu laterais
ordst” l'A8tIpsonnfe lar gar,- uma
parerio Sanam r
nma tampa articolada à S-fita narade supera-ir e tendo , narcciêgi T"n 434áN •'‘
ribuy.s tro,ei"e-cc. 'w cIe uma parede
nal° fato de
que- tinta 1.4raziaeta . extrema sdobrada.
•
saibre a face iníerna da parede dianr1

•
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teira supeaidr da dita paiseile dian- estampa mie coopera ':z,m t ita
ditas tala-ada.
teira para além ! des borda inferior da triz papa -cortat

; dita parede de tampa dianteira, de Seguem-se wais 4 ptaCss.
modo que forma uma lingueta fleXivel
il.propriacia, ao refechar-se a tampa
etberta, para ser introduzida na caixa - TER:S.:0 Ne 197.11,C, DE 5 DE Dj ZEMBRO DS 1958
rio interior de uma das ditas paredes laterais estreitas. Seguem-se unias
Salvadoa Pujai- 1Ie bate
Estado
2 pontos. cIo Guaaabara.
"Uni . abridor de envelope. novel
e portátil para fins de abrir enveloTa:RMO N9 106.918
pes '.
— Uni abridor de envel cpes móde 28 de ' novembro da 1958vel e portátil paia fins de cortar- a
Requerente: Stabil Internacional horda de. envelopes Sem rasga-los.
••
$.A., Montevidéo, Uruguai.
. "Uni dispositivo para esterilizar 11quIdoa",
URMO N." 80 631 •
Poittos Característicos
• De 12 de julho de 1955
Dispositivo para a este.rilização
para fumantess filtraProdutos
liquidos constituídas em recipientes
tubulares. caractsrizado por conter ra, Ltda. — São Paulo — 'Brasil.
Título: Piteira Filtrante Apara
uma câmara -em ", em que urra
das suas pernas se encontra fechada, .feiçoada..
;sendo a outra aberta e adaptada para
Pontos Característicos
permitir a entrada de uma cadeia,
formada por transportadores dos re0
latrante aperfeicoaPiteira
1.
cipientes cujo Conteúdo se _deve esterilizar, sendo a perna fechada cons- da, composta de duas partes tutitutiva de uma câmara de vapor, bulares cooperantes simplesmene senda a perna aberta usei' depósito te, encaixáveis, icleseópicamente,
de água, cuja massa é r arz de cons- uma na outra, caracterizada pelo
tituir unia vedação hiciisZalisa da re- fato de que a parte em bocal se
ferida câmara de vapor; sendo .a ca- prolonga, internamente, por um
dela, própria para le"as os rscinien.
tes em um percurso descendente, tubo de pequeno diâmetro que se
através da massa de água da perna dispéel, concentricamente, p o r
aberta da câmara, seguindo um per- dentro de um segundo tubo de
curso de 'subida e descida através maior diâmetro solidário com a
da perna aberta, de forma que os re- segunda parte da piteira; e pelo
cipientes -já esterilfzadcs podem tro- fato de que o . referido segundo
car calor com os de entrada em ditubo dispara .de uma parede
reção à câmara de vapor.

transversal dotada de urna série
de perfurações. ou canais em círTERMO N o 107.148. DE ?. DE OU- culo, parede essa prevista mais
TUBRO DE 1958
ou menos a meio do comprimento da referida segunda parte. —
Jordão Cedi — São Paulo.
Nôvo tipo de vaso provido de su- Seguem mais 3 pontos.
porte".
1 Novo tipo de vasa provido de
--a
suporte caracterittado por ter um
TERMO N.° 80.983
suporte que faz junção no vaso, o
Depositado can 8 de junho de
que possibilita' a sua estabilidade se
for necessário em lugares acidenta- 1955.
das.
Requerente: Société Worbla
3erne (Suíça).
T'alaMo N o 107;402. DE 19 DE DEPècho de correr, processo e insZEMBRO DE 1958 •_
talação para a fabricação.
Antônio Passos Gonçalves peralva
Pontos Característicos
— Balda.
1:0 Um fêeho de correr, aciona"Guindaste para caminhão".
1 — Um guindaste para caminhão do por um cursor com partes encaracterizado por ser adaptável - as tremeiantea, distingüindo-se pela
carroçarias por melo de um trilho particularidade de as - tiras de fi(a), sem no entanto prejudicar o es- xação e.aas partes entremeiantes,
paço útil de caiba. — Total de 5 que se acham na borda Ca tira
pontos.
em distâncias iguais, serem feitas
de urna peça só, especialmente
TERMO N o 107.403. DE 19 DE DE- de material sintético. — Total de
ZEMBRO DE 1953
12 pontos
•

Antônio Paesos Gonçalves Parai-

va —

Estado da Baia.

"Conjunto de prateleiras rolantes".
1 — Conjunto de prateleiras ro-

lantes. caracterizada pelo fato de serem montadas em duas cOrrentes do
tipo descrito que en g renam nas rodas dentadas (b) dispostas conforme );) de s enho. — Total de 4 pontos.
TERmo Ne 107.564. DE 29 DE DEZEMBRO DE .1958
•Arena° Akt-lebolag — quécia.
Titulo: "Ap arelho para secianar e
e distribuir folhas de uma tira continua de papel ou fumo".
Pontos característicos
— Um aparelho para secionar
e -distribuir fôlha,s provenientes da
parte extrema dianteira sie rena tira ou lençol continuo de papel ou
fumo, caracterizado pelo fato de um
porta-falha para transportar as fôs
lhas - de uma matriz susbentadora da
extremidade da tira, constituir uma

TERMO N.° 90.268 •
•De 30 de outubro de 1956
naolvay & Cia. a- Bélgica.
Título: Processo aperfeiçoado
de hidrogenação catalítica de antraquinonas,
• Pontos Ccracterísticos
1.0 Processo aperfeiçoado de hidrogenação catalítica de antraquinonas alcoiladas ou ariladas
nas antrahidroquinonas correspondentes, em.- particular durante
a fabricação de peróxido C.e hidrogênio por óxido-redução das
mesmas, caracterizado pelo fato
de que a redução por meio de hidiogênio é efetuada em um solvente ou mistura de solvente que
contem 0,5 a 10% em pês° de um
hidrocarboneto clorado. — Seguem mais 2 pontos:-

(....e;:."'aa.

• Fe • .(ereirr fie ••J,.,•;:-

TE:RMO
50.889
„Pelo • fato de o lu o . ou .cajildade.
'do rolor j fp' moníade o
De 28 d.e noç:embro de ISA
eixo de .ec1c2.air enn, dito luro
Reeracasaiç: Francis J St til eu *cavidade aprasor-se excên-,

a/Cr2L.

t rico, -ou seja, 0•:• cl,a3

Picceaaa a ¡st, Zefçor.do de 1111- •centaal aeaarafriea. mais ou ate-

-)regnacão de. liquicioa ^ain gra-ea nos dois centimetroia p.s!o • falo
.de
de a amplitude da dis t ancia deste. eiaoto de ta.13.aameiúo em rc Ponion
!ação ao eixo centra/ a,:o.aaalco,
1.° PrGsassa aporleicoádo para poder variar para mais ou para
nnpregnação de vinho ou outro menos, proporcionalmente ao dálíquido aquoso com dióxido do meto do rotos: pelo fato de sôbre
carbono; oat outro gás fornecido a saliência correspondente à casóinente por uma fonte estranha vidade' ou f u r o, • convergirem
a. uma pressão superior à atmos- membranas radiais retilíneos • 'mi
férica, caractetizada por se es- curvadas. — Total de '2 pontos.
tabelecer numa garrafa ou outro
recipiente arrolhável um corpo
'dl, liquido aquoso, deixando aciTERMO N.° 93.011
ma do líquido um espaço supeDe 16 de abril do 1957
rior, não ocupado por liquido; de
se encher o espaço suneaior com Les Glaceries de La Sambre Soo gás a Uma pressão superior à ciété Anonyme — Bélgica. • .
Processo e instalaçõ.o para o
pressão. do gás no líquido, de
modo tal que o líquido e o • gás tratamento de vidros polidos.
estejam num sistema fechado;
Pontos Característicos'
de se manter o líquido-em estado
1.0 Processo para o tratamento
quiescente ou de repouso enquanto se mantêm unia. pressão de gás de vidros polidos, fornecidos sob
mais elevada no espaço superior a forma de uma fita contínua.
do que a pressão do gás no lí- polida sôbre as duas faces, caquido até estar terminado .o pro- racterizado pelo fato . de concecesso de impregnação, antes de der-se os cilindro. /aminadores
atingir o• equilíbrio do sistema e/ou os rolos transportadores inlíquido-gás existente, por relaxa- dividualmente ou coletivamente
Mente . ou diminuição da prasaão por intermédio de um dispositivo
do gás no espaço-superior a um de arrastamento em sentido' únivalor que não ultrapassa a .pres- co do tipo roda livre, de modo s.
são do gás no. liquido e, então, de permitir aos cilindros e/ou aos
se arrolhar. ou obturar o' reci- rolos de girar livremente sob c
piente contendo o dito . corpo de impulso do avanço da fita de
vidro quando seu, comando está
líquido 'aquoso impregnado.
parado. -- Total de 10 pontos,
Total de 5 pontos. Tg,RMO N.° 92.122
De 28 de janeiro do 1957
Sergio Lisiak
Uruguai.
Dispositivo para encher ou esvaziar automàticamente um recipiente •com um fluido compressível à pressão ajustável à vontade,
especialmente para encher pneumáticos de veículos.
Reivindicações
1.0 Dispositivo para encher ou
esvaziar automáticamente um recipiente com um fluido compressivel à pressão ajustável à vontade, especialmente para encher
pneumáticos de veículos, caracterizado pelo fato de compreender
um corpo com uma primeira perfuração cilíndrica, no qual acha-se disposta: uma válvula - pistilo,
estando dita perfuração em comunicação com- um primeiro conduto capaz de ser ligado a ume
TERMO N.° 91.161
fonte
de fluido sob maior presDepositado em 14 de dezembro são, estando
dita válvula-pistão
de 1956.
apoiada sôbre uma mola capaz
ROquerente: João Amaral Go- de solicitá-la a uma posição fron=
ines — São Paulo.
•
tetra ao dito primeiro conduto
unido à fonte de fluido sob presPontos Característicos
são maior; estando dita primeira
"Aperfeiçoamentos introduzidos perfuração ainda unida a um cano pedido de patente de invenção nal ligeiramente desviado do dito
para novas disposições em rotor primeiro conduto, o qual desemde máquinas de laxar roupas, de boca em uma segunda perfuraque faz objeto o rerrao 81.655, de ção, na qual acha-se disoosto um
29 do agõsto de 1955.
assento de válvula, bem como um
1.° Aperfeiçoamentos introduzi- corpo valvular capaz de assentar
dos no pedido de patente de in- sôbre dito assento de válvula e
venção para novas disposições em unido, mediante um pescoço, a
rotor de máquinas de lavar rou- um diafragma flexível, que fecha
pas, de que faz objeto o Urra° a extremo da dita segunda perfun.0 81.655, de 1955, caracterizados ração, em oposição ao dito assen-

TERMO N.0 91.071
10 de dezembro de 1956
Telefónica e Eletrotécnica Liinitada — Estado da Guanabara.
Dispositivo para movimento automático de portas..
1.0 Dispositivo para movimentação automática de portas, caracterizada por compreender um
piso falso em baixo do qual encontram-se' contactos elétricos
que fecham um circuito de bobina do unia chave magnética, a
qual por sua vez liga um motor
que faz girar um redutor de velocidade, acoplano no motor por
meio de polias de vários canais
para variar a velocidade, de conformidade com a aplicação da
porta automática. — Total de- 3
pontos.
DO
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to de válvula, e estando disposta
uma mola entre o extremo do
dito pescoço, que sobressai do
dito diafragma flexivel e um tope
ajustável mediante elemontos rosqueados, achando-se disposto em
continuação a dito cone valvular
e ao prolongamento da dita segunda perfuração outro segundo
corpo valvular independente do
primoiro e que se apoia sôbre
uma articulação que, por sua vez,
se apoia sôbre uma alavanca disposta exteriormente ao dito corpo do dispositivo; estando ainda
disposto no prolongamento do
dito segundo corpo valvular urr:
tubo de emissão de fluido sob
maior pressão. — Total de 2
pontos.

caracterizado pelo fato de compreender um termostato em. cada uma das
referidas zonas e um elemento de
aquecimento e mrelação de traníferência de calor com o refrigerante liquido dirigido para a serpentina de evaporação da referida zona; 'caracterizado pelo fato que o referido termostato opera quando a temperatura na referida zona atinge um. valor mínimo
predeterminado, para alimentar o referido elemento de aquecimento e evaporar parte do refrigerante liquido
iTue está sendo dirigido para a serpenreferida
tina de evaporação dessa
zona. Um total de 9 pontos.
TERMO N9 94.342
; Depositado em: 17-5-1957.
Requerente: Matai° de Freitas Castro — São Paulo.

TÉRMO N.° 93.994
Depositado em 2 de maio de
Pontos Característicos
1957.
"NéaTo modelo de indicador domésRequerentes: Debeauvais &
tico". .
russa Ltda. -- São Paulo.
1 0 ) "Nõvo modèlo de indicador doNova dispgsição na apresenta.
00 de estabilizador de voltagem. méstico", constituído por um plano

rígido genèricamente retangular, emolPontos Característicos
durado por um friso externo e, cuja
1.0 Nova d1,15--,losição na apresen- face frontal compõe-se de uma palitação de estabilizador de volta. ada transparente e caracterizado esgero, que constitui pelo corpo aencialmente dita película ter incorpoprópriamente dito do estabiliza- rada, na superfície externa ou interdor, em cuja projeção posterior e na uma série de frisos verticais e hocentral tem instalado o botão dp rizontais, que a divide em várias recomando e caracterizado essen giões distintas: duas laterais, uma sucialmente pelo fato de em sua pe rior e uma outra lateral inferior:
parto frontal ter fixo um setor pelo fato ainda' desta região lateral
básico sôbre o qual é /montado inferior ser provida de ura rasgo suum quadro e respectiva moldura; perior horizontal, onde é ajustada e 'fipelo fato ainda do citado setor xada a capa trazeira de uma pequena
ser provido em dois pontos quais caderneta para anotações; pelo fato
quer de duas ou mal*, aberturas ainda da película e plano rígido guarou janelas, onde tem instaladas darem , entre si duas r.berturas superioduas ou mais lâmpadas, que fa- res correspondentes às regiões laterais
zem ligação com o circuita do es. através das quais introduz-se cartões
tabilizador e cujos efeitos de 1u7 onde tem impresso e inscrito num, enIndicam redução ou aumento de dereços e números telefônicos, úteis,
voltagem; pelo fato ainda do utilíssimos e urgentes e no outro noquadro possuir em correspondên- mes de produtos higiênicos, e alimencia com as aberturas, dois ou tícios indispensáveis em qualquer resimais orifícios, sendo a localização dência, sendo êstes mesmos dizeres sedas aberturas e orifícios variável. parados por frisos transversais saliende acôrdo com o efeito luminoso tes apoiados sob a face da Película
que se quoira dar ao quadro ou transparente. Um total de 2 pontos.

com o motivo dêste e finalmente
pelo fato de entre o quadro, moldura e o setor básico, dispor-se
elementos" protetores ou do apoio.
— Total de 2 pontos.
••••

TËRMO 1\1 , 94.201
' de 10 de maio de 1957
Whirlpool Corporation — Estados
Unidos da América.
Contrõle térmico para circuitos paralelos de refrigerante.
Pontos Característicos
1 — C-ontrôle térmico para
tos paralelos de refrigerante, abrangendo um compressor, um concirssador
ligado ao referido compressor de modo
a, do mesmo, receber um refrigerante,
mu par de tubos ca pilares, ligados ao
referido condensador para, do mesmo,
receberem refrigerante. uma serpentina de evaporação ligada a cada um
dos tubos capilares, estando as referidas serpentinas de evaporação dispostas em zonas de temperaturas separadas e uma canalização de retórno ligando as referidas serpentinas de evaporação com o referido compressor,

, TERMO N9 94.718
de 30 de maio de 1957
Société des Usines Chiraiques Rhône-Poulenc — França. .
Pontos Caracteristkos
''Processo de preparação de derivados vinilicos do estanho",
Processo de preparação de derivados
vinilicas do estanho, de fórmula getal:
Ra Sn R' (4-b) X
na qual R designa um radical vinila
não substituído, R' una radical orgânico outro que a vinila, X um átomo de halogèneo ou um átomo de oxi.
gêneo ligado por sua outra valência
seja a um átomo de hidro g ênio. sela
a um segundo radi61' — fRa Sn R'
(4-b) 1, seja aun radical acua orgáni,
co, ou um radical -- SR", R" representando uni radical orgânico a e b
são números inteiros no máximo
, iguais a quatro, a sendo no máximo
igual a' b, sendo 'dito processo earacteriZado pelo fato de se faze: reagir
um halageneto de vinil magnésio de

fórmula R Mg Hal sóbre uni
do haIogenedo do estanho de fórmula Sn HalbR' (4-b) na qual R' /: um
radical outro que a vinila e b
_número inteiro no máximo igual a 4,
c que eventualmente se transforma em
seguida o derivado obtido para intimduzir os agrupamentos oxigenados e:ou
sulfurados definidos acima,
TERMO N° 94.704
Depositado em: 30-5-1957.
Requerente: Flavio Lenuni — São
Paulo.
Pontos Caracterpticos
"Nova disposição introduzida em
placas ou chapas de identificação".
1 9 ) "Nova disposição introduzida
em placas ou chapas de identificação",
caracterizada essencialmente por compreender um disco _metálico, plano ou
ligeiramente convexo, de dametro inferior ao da chapa ou placa sendo o
citado disco ajustado na parte traseira da chapa ou placa e, fixado pela
extremidade periférica desta, que é repuxada no sentido interno, c, finalmente pelo fato de na superfíCie externa
dèste disco ter incorporado o elemento de fixação. Una total de 2 pontos.

•fevereiro de 1962 661,
são providos no extremo inferior 'dez:
ta parte com uma zona transversa/ de
enfraquecimento ou de articulação, de
maneira que a parte inferior dos cone
solos de apoio, encimaria por uma plaa
ca em forma de asa pode, por meio
de um tirante introduzido num rasgo
da dita asa ser girada Para cima até
a uma posição aproximadamente horta
zontal durante a cravação da estaca.;
Um total de 3 pontos.
TERMO 1\19 94.927
de 12 de junho de 1957
Karl . Gayer — Estado da Guanabara.
1.1a: incinerador de lixo ultra rápido.
Pontos Característicos
— Um incinerador de lixo ultra
rápido, caracterizado por duas bandejas dispostas obliquamente bem abaixo
da borda superior do incinerador, esa
tancia a bandeja menor algo distaisciada da parede dianteira do aparélho
e firmada nas paredes laterais do mesmo, apresentando a borda mais baixa defrontando a bandeja maior. Um
total de 3 pontos.

TaRiVIO N' 95.284
de
27 de junho de 1957
TERMO 1\1 9 94.710
Société des Usines Chitniques Rhõ,
de 30 de maio de 1957
nelPoulenc — França.
Dr. Plácido Alvares. Gutierrez
Pontos Característicos
.Estado da Guanabara.
"Processo
de preparação de novos
"Estrutura aberta em forma de mesa, engastada no enrocamento de ali- derivados da fenotiazina" •
1 9 — Processo de preparação de
vio e çantenção dos terraplenos arrimétilsulfamido — 1 e — 3 fenotiazinasi
mados"
caracterizado pelo fato de aquecer
Pontos Característicos
uma mistura de diractilsulfamIdo-3 d14
1 9 — Estrutura aberta em forma de fenilamina e de enxadre na presença
mesa, engastada no enrocamento de de uma pequena quantidade de Dado e
alivio e contenção 'dos terraplenos ar-. de separar as 188:netos —1 e —3 que
rimados, caracterizada por uma ou se formaram. Segue-se mais 1 pontal
várias plataformas horizontais in1erme- característico.
diárias em forma de grelha, possUindo a extremidade inferior dos montanTERMO N* 97.232
tes das mesas sapatas isoladas ou lage
contínua para apoio no solo. As mede 23 de setembro de 1957
sas estando colocadas com espaçamenMapassi
S.A. Indústria e Coraére
to e dando apoio, nos vãos entre mesas e plataformas horizontais também cio -- Estado da Guanabara .
Movo modêlo de selins para Nd+
em forma de grelha, constituindo estas
plataformas apoiadas e as plataformas cletas e similares,
1° — Ndvo modélo de selim para
apoiadas e as plataformas das mesas
bicicletas
e similares caracterizado por
um plano único de apoio para o enuma fôrma de lâmina de couro grosso
rocamento interior a estrutura.
e rígido sôbrbe uma de cujas faces é
, Um total de 8 pontos.
colocado o enchimento, o qual 'ié end
volvido pela capa externa que é cos'.
turada à dita forma. Um total de 2
TERMO No 94.778
pontos.
de 4 de junho de 1957
Nicolas Kondratsky — Estado do
TERMO 1\1° 96.764
Rio.
Aperfeiçoamentos em estacas e simide 30 de agasto de 1957
lares psra fundações.
/mperial Chemlcal Industries
Pontos Característicos \
ted — Inglaterra.
Fabricação de filme de material:
1° --L; Dispositivo para aumentar a
capacidade de carga de estacas de plástico.
fundação, pranchas-estacas e similares,
Pontos Característicos
caracterizado pelo fato de que, por
todo o seu cumprimento, em pelo mel o — Um processo para fabricação
nos um ponto escolhido, as estacas de pelícida tubular de material termoapresentam pelo menos um par de plástico , mie inclui estufar ou inflar'
consolos de apoio, dispostos simétrica- duas seções de um filme ou película
mente ao eixo da estaca, que, inicial- tubular em continuo avanço a diferem,
mente, encostam, planos, é superfície tes pressões internas de fluidos, sendo
lateral da estaca e os quais estão li- ditas' seções infladas separadas um
gados sèmente na sua parte superior da outra por uma porção substanc1 al
com a superfície lateral da estaca e mente admtada, caracterizdo por co

604 Quarta-feira 14 •

NARIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro 'Cie

162

..preencler o abasbtecimento ' de fluido
• "12.121\10 . .N.° 99.499
gem no eixo de unia máquina, zattho
TERMO N. o 102.202
à seç'ã6 de. malar pressão interna de
terizado por ter uru cubo cora uma
Em 3 de dezembro de 195/
De
6 de maio de 1958
'
. fluido. 'provendo .e_. controlando a pres.
pfuralidaclç de pás esetndidas radicalTitula: Guarda roupas cota : disposi- mente a, partir do mesmo, uma superçsão de fluido na seçãO ^Inflada de meFerrotaivano
Limitada
aRa)
de
Ja. nor pressão interna mediante admissão tivo. de aquecimento.
fície "externa 'cônica em dito- cubo e neiro
GB.
•
Requerente: • Sebastiào Ferreira de -um anal de aapeato . tenda uma sup ufa.
de fluida da dita seção de maior presNova Poltrona anatõmica,
- São' Patdo.
são através de urna- porção de limita- Moraes
cte cônica semelhante arranjada 'Sara
Pontos carpcteristicos
contato com a . mesma, e uma pluralida largura de seção do filtne tubular_
Pontos caraetertstleos
dade de • parafusos estendidos -axiahnen1 — Nova poltrona anatómica,. casubsta ncialmen te achatada. Um total
1." —; Guarda roupas com dispositi- te através' de unia porção.
de dita Cubo racterizada
de 8 pontos..
, por dispor de graduação de
vo de aquecimento, -constituído de . tua e pára' dentro de dito anel a fim ele tuavunentes
articulados ent forma ; m a- •
nô vel, preferentemente dca aço, e dispuxar os últimos para dita superfície tográfica, graduação cata obtida atrapondo
de
repartições
com
gavetas
para
96.950
cônica e assim comprimir dita cubo c-és de utna manivela reguladora de
TERMO
as roupas interiares, e seu gavetas em dito eixo. Uni total de 6 pon- pressão sôbre a braçadeira que declina
de 10 de setembro 'ele 1957
para as roupas exteriores, caracteriza.- tos.
sóbre o eixo escoudido dentro ilo seu
braço. — Segua main 1 ponto. •
Interruptores de ação rápida .— elo pelo aplicação de 'resistência. provida
de
patenciômetro
e.
botão
:Ca,
deOrildes Medeiros — São Paulo:
trôle
Para
•
ligar.
desligar,
-aumentar
e
TERMO N." -100.139
P — "Elementos elétricos de fecha•
.. ta geração' de calor, :7esisteln• TÉRMO N.° 103.413
mento é abertura rápida de circuitos'', diminuir
Um
iiôvo
registro dagua.
x.ia essa Provida de -um refratar semicaracterizados pelo fato de • que os pl- cilíndrico aplicado inferiormente. e tenDe.
26 de junho de 1958 .
Joaquim Goinex Ferreira.
. raos' dos "plugs" se apresentarem mo.
do uma grnde ou tela, para a_ isolar
Entalo Gaissler
Ltdo
Niterói — Estado do Rio de Janeira.
volteis por molas que - atuam contra do ambiente; sendo o ar aquecido pela
Minas Gerais.
• base boiante de tais pinos .e 'discos que resistência • e _ normalmente aaaendente
• Pontes caracteri.sticos.
.Balcão para recepção e distribuição
.• percorrem - espaço compreendido entre conduzido de Urna campânula colocada
'de alimentos quentes..
os mesmos e capa do "plug", enquan- -por -Cima do refrato. r á canalização pro1 -- UmT nôvo registro elágua, into que, as' tomadas se apresentam com vida de derivações para que o ar aque- cluindo tua corpo de metal tubular - raPontés ccracterístioos
capa tutelar centralmente às quais se
sado. uttarnemidaasuas
f
extremidades 1 —. Balcão para recepção distri, encontaam corpo isolante, com abertu- cido possa - atingir, a_ abertura superior por
dois Ranges . destinados- à . conexão buição ale alimentasquentes, constitui- •
das • gavetas e para . que :e dirija tamra ou canal ccatral onde se desloca bém a
dei :Unário destinado. AS do aegistro. às canalizações, caracteri- do de' um móvel cai -: forma de' balcão,
- contato platinado ligado por fio _ fie- roupas exterieres.
'total de 2 zado pelo . dito corpo- 'apresentar 'mia Lendo na sua . parta:' interna divisões.
câmara à motitante, destinada à admis- subdivisõe se portas de correr é caracxiveb on, dos bornes .da tomada: tal ponto.
são dágua comunicando-se com outra terizado por ter -superiormente tun eu
fio 'circuralado por mola dispOsta" eucâmara à 'jusante. — Uni total- de 6 mais depósito parti água quente ou
- tre . a bata de tal barna • e o referido
pontas.
contato, -UM total de -3 pontos.
Outro processo • de : aquecimento, nos
• TERMO N." 99,530
quais serão encaixados vasilhames con, De 30 de' dezembro ele- 1957
tendo alimentos. — Um ;total de 4
•
'
TERMO
N.°
100.165
AperfeiçoamentoS
nos
fogareiros.
eia97.323.
.
TERMO Ni'
pontes.
seificadcrea.
..
14 de. fevereiro -de 1958
cie 25 de setembro de .1957
Requerente: Ernesto Emanuele . EmaOmark Industries --• Estados Uni, Companhia • Química Rhodia Brasi- cei Geiger. O. _IS-lassar°. Estado de
TERMO N 106.398
.dos da América.
São Pavio. a
leira — São Paulo — Brasil.
De
4 de noa11)ra de 1958
Titule: Ferramenta de impacto.. - Pontos caraeteristieos
Pontos Cara' eteéisticos
Société des Usines dli"Itniques Rliône' Pordes earacterIaticos
1." Aperfeiçoamentos noa foga"Processo pa-a disfarçar .0 sabOr da
Poulenc — França.
espiramicina, sem diminuir sua ativi-. reiros gaseilicaclares, caractçrizado pelo
paraa
.
1
—
Ferramenta
de
impacto'
"Novas composições destinadas A alifato que o fogareiro tem dois recipidade terap'autica". - ;impressão de impactos, cada qual ini- mantação dos aninuN, sua preparação
entes
contendo
combustíveislíquidos
Processo para disfarçar o sabor da
ciado manual e separadamente. carac- e seus* empeégos. "
espiramicam, sela diminuir sua ativida- diferentes,' sendo que o fogareiro . inicia terizada pelo foto de compreender um
a funcionar pelo primeiro combustível
a 'Pontos- C.n.-acterisncos.! pelo
fato
de terapêutica; caracterizado
cilindro; um êmbolo 'ma referido cilinde misturar intimamente a espiramici- e logo depois passa 'automaticamente
dro,
no
mesmo,
movimentava.,
tenda
.1.
Novas Composições destinadas à
ete a queimar o segundo CombtistiVel. • - — o referido êmbolo .. uma pasição de_ realimentação dos animais, Chracterizadas
na-base com um sal terapéuticamo Um total 'de . 8 pontos.
sacarina,
tal
como
osap51so ' numa das extremidade:s da te- pelo fato- de. conterem ccituo principio
aceitável de.
ferido , dispositivos, emana!- ativo. o ácido formil-2 cloro-4 fenoziacarinato de • sódio. em proporção " de
mente; coritrolados • abrangenda.
1 a 2 moláculas de sacarinato para 1
cético • eu 'seus sais não , tóxicos 'tais
TERMO N.° 99.561
membro móvel de uma . primeira para como saia minerais, sais de amônio ou
molécula de espiramicina-base.
• De --30 de dezenibro de 1957
uma segunda posição. para, h movimen- de anibms,. asaoèiado aubstancata mi.
.
Cano.; LOpez — Estado da ,Guana- tação do referida êmbolo da referida nerais ou orgânicas habitualmente utiliTERMO . N.° 99.367 posição de repousa .para,' uma posição zadas para a alimentação dos animais..
bara.
Seguem anais 2- pontos caracteriSDe 20 ' de .dezerabro de 1957
Aperfeiçoamentos eni copiadores se- intermediária no referido cilindro para ba„,
constituir uma carga explosiva - da
tni-automáticos
para
•
ampliadores
de
.Mola estabilizadora de posição para
quando O referido embolo atinge a suo
.
fatogra tias
•
•
tura
com ar na referida câmara; eisportas .de fogão . : a. •
•
lo movi•
Pontos caracte.tistico
• positivo de ignição atuados pe
"
TERMO N.P 103.319
• Indústria e Comércio Dei S.A.—
•
São . Paulo. ,
1 — Aperfeiçoamentos .em _copiado- mento de • um dos referidos membros
Aparelho
Para formar brecha-;O'
atinge a sua
Pontos característicos
res semi-automaticos para ampliadores quando oreferido êmbolo provocar
„ fechos cciarediços.
poMçfio
bitermediárla
•
para
de fotografias, caracterizados por . duas
• 1 — Estabilizador de posição pára pranchetas corrediças transversais eu explosão da referida • carga para assim, . Depositante: Cuo, Varo-met Inc.: . liportas de fogão, caracterizado porum tre si e uma moldura transportadora promover um nõvo . movimento do re- ma norte-americana.
•
par de auportes, dispostos verticalinenferido embolo para slonge da posição
das
máscaras
sendo
a
prancheta
que
.
rrístieo-s
•
Pontos
earact
dos
cantos
inferio- te nas . adjacência s
corre no mesmo sentido da referida ele repouso, para a' 'produção de uni
tas da altnpfada da porta do fogão, :m1 — Aparelho para foiMar brechas
impacto, dispositivo para, fazer voltar
ortes 'estes dobrados ortogonalmente moldura totacla de um pino compensa- o .. referida, membro móvel' da segunda cia ' material de fecho-corrediço que 'tis,
dor
do
.
foco.
Um
total
de
4
ponde foram permitir uma plataforma
para a primeira • posição; um orifício aba uni par de serpentinas einrodadaa,
tos..
superior,' platafornia esta, . onde está
de' evacuação na referida primeira ex- presas a tiras de pano, cempraendeaprevisto um furo, onde. penetra • a extremidade . do cilindra, ficando 6 'refe- do: um oauporte; mais nesse suporte
tremidade superior da uni piao, que . se
ridoorificio aberto . quando o referido para guiar c suportar uma peça - -douTERMO N. 99..641
membro móvel se acha tia referida . pri- gala 'da .material- de fecho; um par 00
• aloja longitudinahnente no dito suporDe 7 de janeiro 'de /958 -• •
meira posição e . fechado quando o elementos de punçâo espaçados entre
te, tendo :tal- pino a sua extremidade
inferior em . forma da garfo, q ue
mesmo é inovinieutado dá primeira pára si: meios no dito suporte •• para guiar
General
Electric
Compan
.
03 elementos de punção e • estabelececi segunda posiçtio; muni dispositivo opeapoar e 'articula no prolongament o era Estado T.1..facaloa da América.
forma • de "L" de um eixo disposto
rador - atuado pelo referido otôvo mo- rem cantacto com as gerpentina:. do
Aperfeiçoanonto
em
anel
de
aPâeto
horiaontalmente, eixo que tem . como •
vimento - do referido êmbolo:, e disposi- mate:tal de. fecho, a tini de recorta. - fixa- Cónico - para veatilader c • deseuha
tives para fazer voLar O referido em- rem secções. cias mesmas; meios is.
• mancai de rolamento uma orelha
bolo para a referida poção da.o.rcuou- mesmo suporte, destinados a , tuovererft.
-. da na' própria - almofada 'da porta. do cubo' aperfeiçoado:
ao c -para .mantê-lo'nessa pas ção de os elementos . de punção para • efetua-fagão, e- é suportado -p .a- • um mancai
Ponte-a caraereriatieos
a .:;é• que seja. novamente. Movi. reto a, . corte através das serpentaiasi
de apoio solidário • ao . crp do fogão
.1
—
Um
aperfeiçodinent;,:cm
anel
•
alentado para longe ela mesma, sob uni Par da membros de.. garra, móveis
a..e disposto lateralmente a almofada ela
atpêrto
aônizo
para
ve.ntik.2.or
a
deeixo ai 'fixado dc
a montados' no ClIZO,
ma. cqntrôle . ii ormal por par nm . rki,ç reita porta sendo tal :
por um parafuso. —. Um lotai de 2 senho de mijo aparte-amada . tz.a.e.o tan feridas
?mau:lha:roma cen- porte' para ' se, moverem rei s saatildo
impulsar :e a r adentado para multa.- treirdos.
Seotta mais 4 puntos„,'
51.11,stancialmeate trartsversal !era :elo_
pontas..
-

n
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ção à tira de material de 'fecho entre
os elementos 'de punção, bem corno
para se moverem um em relação
-outro; meios para mover os elemento.
ele garra sun em ;relação ao outro,, a
'uni de agarrarem entre si as dita.; seCções, recortadas. e meios no ali:elido
suporte para mover simultaneamente . os
sacies de garra no "sentido transversa;
da tira de material de fecho, 'a fint de
destacarem da mesma as secções recortadas". — 1.1m total de '16 pontos.
,

'n12 A40 "NN t 0t.619
De 13 de., novembro de 1958
Ioee j. San s S.A. Indústria e C.).
ntare:o — São Paulo.
Cultivador e' Aclubador.
1. Cultivador e adubaelor, caracerieodo por compreender um "chassis",
montado sôbre rodas laterais de !oCoinoção, e piovido de armação - anterior com trés pontos de suspensão,
chassie èste dotado ainda de travessas
,horizoatais inferiores, das quais são
pendentes braços anteriores e posterioree, eougadas com reguladores de
inclinação, e portadores, nos extrem )1,
de bicos sulcadores e cultivadores res.
»pectivemente. Um total do 3 pontee.
• Tikinl() N' 106.638
De 13 de ovrnibro de 1958
•
José J • Sans S.A. Iadústria e Co.
mercio. — São Paulo.
Transportador e reistribuidor
Adulins,
Pontos Carszatertstacos •
1. Transportador e • distribuidor de
adubo. -caracteri.raclo por compreender
uma carreta, montada sôbre um "diasais" provido de o:pium-lamento anterior
para aplicação a um veiculo trator,
ainda dotada de uai par de rodas la.
tarais de locoção, carreta esta cuja aa.
rede lateral posterior deixa uns estreito vão tran,sversal. extremo e' im
ferior, e a parede lateral anterior é
alevadlça ao longo de guias verticais
.4o1) coinzurdo da alavanca; e sendo
previstas duas correntes transportmhras sem fim, diapostas uma de cada
lado da superficie de fundo da carreta.
interligadas. a Intervalos regulares, per
tinia série de travessas de perfil em Ia
e snantidas acopladas sôbre rodas dentadas, extremas laterais de dois eixos
transversais dispostos fora da carreta,
um anterior e otüro posterior. ta
total de 3 ponto:i.
,
'FUMO, N' 106.743
De 17 , de novembro de 1958
Requerente: Bieasi , Etablissemenc,
VildUZ, Principado de Liechtensteln.
, Aperfeiçoamentos em ou com Relação a Dispositivos de Prevenção . de
Derrapagens, para Podas de Tratores'
Pontos Característicos • :
llspositivo de preveução de dertv:
pagens. para montagem externa em
uma roda de trator, do tipo que com•
preende tuna placz., um cubo de roda
fixado à -dita placa, uni pivô fixado à.
roda PU centro da mesma, estando a
djta placa montada para -girar no dito
pivô por meio do dito cubo de 'roda,
um anel Lxado à roda em unia posição
Concêntrica cora e substancialmente no
mesmo plano da dita placa,' e um mi!itero de puas de traçã,) tendo as sues
gte s miclades laterais articuladas Sôbrí
•

DiARIO OFICIAL ‘Seção
a dita placa,: existindo guias no dita
anel para guiar as ditas puas para uru
movimento longitudinal. 'cie maneira que
girando a dita placa rio dito pivô eia
relação ao- dito anel, as ditas puas
podem ser movidas, ou pata uma posição cie funcionamento na- qual elas se
estendem substancialmente radialmente
da dita placa, ou para -pata posição retraída, inoperante,. mais '. 01.1 menos :rangencialmente da dita olaca, havendo,
ainda, um braço . de travação
estando o dito braço. adaptaeld p.va
Ser admitida por um ou outro de um
número de 'entalhes radiais. ; espaçados
angularmente, pelo que a referida placa
pode ser travada na pos1çA,1 deselada
em relação ao dito anel, retendo, assim,
as ditas puas na posição desejada, caracterizado pelo fato de estar a extremidade exterior - do dito pivô provida de uma ranhura • estendendo-se
diametralmente do mesmo, Cstanio
montado uni nino ro dito pivô cruzado a dita ranhura a ângulos retos da
mesma, estando o dito braço da travação montado na 'dita ranhura c.nn
a sua extremidade -interna articulada
no dito pino, estando os ditos entalhes para _a admissão .do dito braço
de travação dispostos 'na extremidade
externa do dito cubo de roda, esteudendo-se o dito cubo de. roda a uma
distância fora do plano comum da di#a
placa e do dito nucl.'.
TÈ.RMO N.° 106.929
(De 26 de novembro de 1958)
Eantinan Eodak Company — Estados Unidos da America.
"Aperfeiçoamento na fabricação de
material de filtro para fumaça de cigarros e cabo ou . feixe- espesso de
fios encrespados para este fim".
Pontos Caracteristiar
1 — Aperfeiçoamento na fabricação de material de filtro para fumaça de cigarros, mediante uso de
um produto interraediario sob forma, de feixe espesso .ou cabo de fios,
caracterizado pelo fato do 'dito cabo
ser constituído de um feixe de diversos milhares - de filamentos -termo
plásticos, ' substancialmente contínuos,
encrespados,' de um denier por filamento não superior a 16 o um` deralar total não superior, a 160.000.
sendo os filamentos encrespados a
anais do' que 10 encresparnentos por
25,4 nitri, tendo -um lubrificante ao
tóxico sôbre 'ditos filameotos. sendo
o cabo -. caracterizado ens particular
pelo fato de encrespamento. nos ditos filamentos de ,-cabo, estar substancialmente isento de brechas ou falhas e ter uma boa uniformidade.
Segue mais 11 pontos.
TERMO N.° 107.60a.
(Da 20 de dazetnbro de 1958) .
Hans , Gerhaial Ramminger — Fio
Grande do Sul.
Novo modelo de trava pita janela
de guilhotina.
. 1— Novo modélo 'de trava para
.janela de guilhotina, caracterizada
pelo fato de adaptada a um canto
da janela, mediante dois parafusos
ser constituída de uma peça estampada em forma de prateleira ao qual
articula-se •o corpo da trava mediante um pino normal ao plano da janela, dito corpo apresentando na ex.
trernidade adjacente ao portal uma
cabeia , de borracha . e outra terrni-
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ruindo em cunha recurvada para bai- combinação de uma caixa de embreaxo, de molde a permitir madlante 1 gem acionadas por motor; prensadores,
pressão do dedos na dita cunha re- anterior e posterior, localizados, res.
curvada e em um dobramento da peetivamente, atrás de' partes 'espaçaaba horizontal da dita peça estam- das da referida caixa; discos de empada em prateleira o destravamento breagem, anterior e posterior, presos,
da janela através rotação do corpo respectivamente, ao eixo de tomada de
da trava, e o travamento ,.mediante ferça e ao eixo de transmissão, cada
pressão e rotação no sentiu •invarso. um 'dos referidos discos estando interSqgue o ponto 2.
postos entre uma das citadas partes
da caixa e o prensador asso-ciado; unolas montadas afeara a caixa e compriTERMO N.° 107.059
mindo os prensadores para a frente
em direção aba discos associados; um
(Da 2 de dezembro de 1958)
conector de movimento perdido entre
Lindlea . E. Mills — Estados Uni- os dois prensadores; e uma alavanca
dos da América.
de manejo, com ponto de apoio na
"Yombalagem e Processo de tliari- parte posterior da caixa e conectada
..huição".
ao prensador posterior, a diaposiçãa
sendo tal que mediante atuação da ciPortos Cáracterísticos
tada alavanca, a partir do uma posi1 — Una artigo 'de fabricação, ca ção na qual ambos os discos de. emracterizado por compreender um re- breagem estão engatados, a alavanca
cipiente sob as condições reinantes puxa o 'prensador postesior de modo a
'de temperatura e pressão externa, desengatar sOmente o disco d3 embreauma câmara de propelente dentro do gem de transmissão, o disco de ,emrecipiente, separadas uma da outra breagem de tomada de ferça permapor um diafragma fies:Wel, dispositi- necendo engatado em Virtude do movo de condução de fluido corauni- vimento perdido e, a seguir, a ah:Wattcando com a câmara de produto, e ca e o conectar puxam o prensador
um propelente líquido' dentro da câ- anterior para desengatar também o
mara de propelente, tendo um ponte disco'. de embreagem de tornada de
de ebulição sob a pressão reinante fOrça.
externa, mais baixo que a temperaSegue-se mais 1 ponto.
tura reinante.
Seguem Mais 23 pontos.
TERMO N.0 107.427
(De
19 de dezembro de 1958)
• TERMO N.° 107.690'Dalgjr
Dias da Costa
Estado da
'(De 4 de dezembro de 1958)
Guanabara:
Nicolino Guimarães Moreira
Novo modelo de armário-canus
Paulo.
Pontos Carccterísticos
, "Aparelho continuo para' cozinhar
banana".
1 --- Novo modelo de armário-catas,
1.°) Aparelho continuo para cozi- caracterizado pelo fato de que a parte'
nhar banana caracterizado pelo fato inferior do estrado, quando a cama
de constituir-se de uma coluna de cha- Jata na posição fechada, serve come
pas* paralelas ou de tubos que mer- parte dianteira do armário, estrado tuagulham num tanque de água quente te que se articula, internamente, em
ou câmara de vapor, onde a massa de terno de dois pontos situados nos labanana se cozinha, sendo expelidà pe- dos do armário e compensado por palo peso da massa de banana entraute. res de molas "de equilíbrio.
Um total de . 2 pontos.
Um total de 5 pontos.

1

TERMO N.° 107.091
(De 4 de dezembro de 1958)
Nicolino Guimarães Moreira — ,São
Paulo.
Novo processo de industrialização
da banana.
1.°) Novo processo de industrialização da banana, madura caracterizado pelo fato de cozer-se a• banana
para coagular a parte gomosa de- modo a permitir extrair . o suco, que leva
consigo a maior parte do açúcar, suco
este que se pode consumir em natureza ou concentrar para formar uma
espécie de geléia, ficando a massa com
pouco açúcar que então . se pode dessecar e empregar para vário?
Um total de 3 pontos.
TERMO N:° 107.129
(De 5 de dezembro' de 1958)
lvfassey-Fergticon Lirnited -- Canadá.
"Embreiagem de- atrito dupla aperfeiçoada".,
Pontos Característicos
1 -- Uma embreiagem dupl.r. de
atito paria‘ um trator do qual o eixo
de tomada de ferça se estende axial.
mente através e para .. fres...e além de
um eixo tubular de transmissão, dita
embreiagem sendo- caracterizada pelia

TERMO N.° 107.451
(De 22 , de dezembro de 1958)
Amil Migue/ Jose — São . Paulo..
Aperfeiçoamentos em móveist.1. Ap erfeiçoamentos em móveis, caracterizados' por constar da aplicação.'
na superfície exposta dos móveis, de
falhas contendo desenhos, figtiras
imagens variadas, em uma ou mais cerres, revestidas e protegidas por meits
de uma cobertura t ranspareate e im.
permeável.
.
Um total de 2 pontos.
TERMO N.° 108.644 '
(De 23' des fevereiro de 1959)
Rámon Chozas S. A. Comercial In.
dustrial_ Financeira , Argentina.
Novo produto indtátrial consistiade nuns bloco constitutivo de cadernos, talões e demais artigos de livraria.
1. Novo produto industrial consis.
tindo num bloco constitutivo de ca.
demos, talões e demais artigos de lio
vraria, caracterizado pelo fato que ele
consiste numa pluralidade de falhas
complementadas com as corresponden.,
tes coberturas e utlidas entre s i, pot
um dos seus .rebordos, mediante um
adesivo eláStico: -e recoberto dito fui,.
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TERMO N.° 97.519
eivo por uma cobertura de material nectados com os contatos de prata iraflexível que se prolonga solidáriamen- temos, e cada um dos terminais exterDepositado em 4-10-1957
nos é composto por um segmento mete com as felhas feito capa.
iitálico
Requerente: Hermana J. Binder
quadrado, perfurado e roscado
Um total de 5 pontos.
serialmente, era cujo tapo se rosca um São Paulo.
J parafuso com fenda que prende o fio , "Original apresentação em cartas de
da corrente, que se introduz através baralho e congêneres".
, T'ÉRMO N.° 111.950
de
dois furos praticados no segmento
Pontos 'característicos
o. (De 22 de julho de 1959) •
quadrado; 'o teclado é montado no re1. 0 "Original apresentação em cartas
Fele Hemandez — São Paulo.
ceptáculo do espelho por meio duma
Dispositivo para a alimentação de disposição de alavanca, constituída por de baralho e congeneres", caracterizacombustível para motores de explosão. um suporte oscilável,-em forma de une se pelo fato de as cartas para jâgo
1.- Dispositivo para a alimentação "U", o qual num dos lados é roscado (baralho) serem feitas de plástico
de' combustível para motores de expio- e fixado pelo parafuso do contato cen- minado, duro, meio duro ou flexível,
'ião, caracterizado por ser previsto, en- tral e as duas outras pontas dos braços podendo assumir format oretangular,
tre a bomba de gasolina e o carbura- deste suporte oscilável são afiladas e quadrado ou outros, compostos de duas
dor do motor, e em nível imediata- se encaixam livremente em duas cano- Mitos de plástico transparente, entre
mente acima da entrada do dito car- letas existentes na parede interna do as quais se insere uma Rilha de papel
burador, um reservatório-compensador teclado, sendo que ainda na parede in- contendo impresso em uma das faces
de ,combustível, provido de entrada la- terna deste se projeta para cima um os números, figuras e representações
terial superior, na qual se aplica a tu- pequeno segmento Oco, no qual tem da carta de jogar e, no verso, os debulaçãe alimentadora proveniente de preso u'a mola por pino ou outro; esta senhos ornamentais convencionais; ambomba,' e saída inferior, equipada com mola, por sua vez, retém por meio de bas as fõlhas de plástico, a seguir são
registro, e em ligação adequada com sua última espire em gancho, um pe- juntadas ou soldadas entre si, por qual
'a entrada do carburador; e na super- queno cavalete de prata, cuja ponta quer processo térmico. nt total de 2
fície superior do mesmo reservatório, tem dois pequenos hemisférios de con- pontos.
ou então na superfície lateral, o mais tato, que contateiam com um ou dois
alto possível, sendo prevista uma no- outros contatos alojados no receptáva '-) saída, em comunicação, por tule* culo, e os dois braços dêste cavalete
TÉRMO N.° 97.868
laç' ãcs' de reterno, com o tanque reser- se montam em ambos os braços do
De 21 de outubro de 1957
'vatórici de combustível do conjunto: suporte oscilável, sendo que em cada
Substancialmente como descrito
um destes braços tem uma abertura
National Distillers and Chemical
trígido'nos desenhos anexos.
que delimita . a amplitude de desloca- Carporation — Estados Unidos da
ção do cavalete de prata.
América.
•
..Um total de 3 pontos.
Processo para manipulação de disTÉRMO N.° 130.102
persões de sódio.
(De 19 de junho de 1961)
TÉRMO N.? 96A29
Pontos carne. terísticos
Usina Colombiria S. A. — S. Paulo.
0 Na manipulação de sódio para
(De 1 de avisto de 1957)
1.
"Aperfeiçoamentos em lança-perfuapliciação nas quais se deseja bernbear
Georg Buchwa/d — São Paulo.
mes".
continuamente sódio 'finamente dividiReivir2dicaçCies
"Suporte permitido regular à con- do a uma temperatura inferior ao pona inclinação to de fusão do sódio, sem aumentar
1. Aperfeiçoamentos em lança-per. veniência do espectador
televisão".
substancialmente o tamanho das par•furte, 'caracterizados por um tampão de receptores de
tículas de sódio, o processo caracteride vedação encaixado em um rebaixo
Pontos Característicos
zado pelo fato de utilizar como alida face superior do tubo, dito tampão
•
mentação da operação de bombeamensendo provido de uma projeção lateral
1 — Suposto permitindo regular à to, tinia dispersão de partículas de sóperpendicular ao tampão prepriamente conveniência
do espectador a inclina- dio tendo um tamanho médio que não
dito.
—
ção de receptores de televisão, com- excede cêrca de cinco microns, subsUm total de 4 pontos.
preendendo dois cavaletes unidos por tancialmente isenta de partículas de taduas travessas, caracterizado por unia
superior a dez microns. —
barra sôbre a qual se monta o apare- manho
. TÉRMO N.° 95 . 788
lho, cujo fundo é fixado à mesma por total de 4 i, pontos.
' (Depositado em 17-74957)
duas braçadeiras com parafusos, pene-e
trando as extremidades redondas da
Giudico
—
S.
Paulo.
Gisanunbattista
TÉRMO N.° 97.902
'barra na parte superior dos cavaletes
.e Interruptor ou comutador elétrico. e sendo um dêstes provido de urna
De 22 de outubro de 1957
' 1.0 ) "Interruptor ou comutador elé- peça semi-circular com uma plurali- dias° Laboratories Limited — Estrito", caracterizado por ser constituí- dade de 'orifícios dispostos em arco. tados Unidos
da América.
do por uma chapa de plástico ou de para a introdução, num deles, de um
Melhoramentos em ou relativos a
outro material, desde já denominado pino com mola cuja extremidade pepurificação de esteres de hecogenin.
espelho, no meio da qual trabalha um netra no lado do aparelho,
retangulo, desde já denominado teclaSegue o ponto 2.
Pontos característicos
do, da mesmo material que funciona
1. 0 Urn processo de purificação de
como chave, mediante pequena oscilaacetato de hecogenin bruto o qual comTÉRld0 N.° 96.157
ção basculante, realizada através duma
preende a cristalização de acetata de
disposição de alavanca por meio de le(Depositado em: 5-8-1957)
hecogenin bruto de um alcanol tendo
ve pressão digital, esta última situada
ponto de ebulição na faixa de 95 a
dentro 'dum receptáculo do próprio esSão Pardo.
Peter Metzner
140°C, ou um acetato de tal alcanol. —
pelho; este receptáculo projeta-se pa"Novas disposições em ou relativas Um total de 7 pontos.
ra o lado p osterior sendo que na sua
região mediana interna há uma cavi- a capacitores ou condensadores elétride.de ^ en tral, com formato quadrado, cos".
'"
externo em correspondência
URINA° N.° 98.424
cujo leado,
Pontos , ,Característicos
toma forma duma projeção tronceniDepositado em 12-11-1957
ca 'de pequena extensão, com . um furo
1. 0 ) "Novas disposições em ou rela.
Requerente: Fornos elétricos Brasil
centrai e reeavado de forma sextavada; neste recesso sextavado externo,se tivas a capacitores ou 'condensadores Ltda. — São Paulo.
e
ajusta o contato central composto por elétricos", caracterizadas essencial- "Novo modelo de elemento refratápeça sextavada, roscada internamente I mente pelo fato do recipiente ou en rio para fornos elétricos".
o com dois furos ene sus parede, a vólucro cilíndrico metálico do capeeiPontos característicos
qual prende, por meio de um parafuso tor ter incorporado, em sua face, um
nela alojado a disposição do alavanca; apêndice preferencialmente central, de , 1. 0 "Novo modelo de elemento re,
ainda dentro desta peça seatavada se. seção genérica circular, provido de um fratário' para fornos elétricos", caracte./
embute um parafuso sem cabeça e fere furo onde 6 ajustado cora pequena fol- .rizada essencialmente por compreende
dido que fixa um dos fios da corrente; ga o fio, para permitir ligação ao mes- um jôgo de duas peças distintas, uma
ladeando este contato centrai, há na mo, e fixado dito fio pelo amassamen inferior ou básica inteiramente plana de
parede externa do receptáculo, um ou to ou prensagem conveniente do refe- forma genérica retangular, e outra sudois terminais (dois, no caso de fun- rido apêndice.
perior de idêntico formato e provida
Um total de 3 pontos.
cionar como comutador), que são co.
e Ulla.-

'

•#
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noa laterais transversais, de uma

Sa.

liência ou friso inferior, por -meio ,dos
quais são assentados sôbre os laterais
do elemento inferior ou básico e unidas a êste por meio de argamassa, for.
mando assim a ou as cavidades ou cã.

:nadas centrais que alojam e isolam as
resistências elétricas. — Um total de
2 pontos.

TERMO N.° 98.484
- Depositado em 14-11-1957
Requerente: Hermann J. Binder
São Paulo.
"Original disposiição em livros se'
norosà.
Pontos característicos
I.° "Original .disposição em livros
sonoros'', caracteriza-se pelo fato de

os livros, ou outros que contêm dizeres,
Ilustrações ou músicas impressas, serem dotados, conjugadamente, de gravação ou gravações dispostas nas respectivas superfícies externas das capas
anterior ou posterior, podendo tais gravações ser a reprodução sonora do

conteúdo escrito ou ilustrado nos mesmos; no centro do livro, tem um furo
para o seu ajuste no toca-disco. — Une
total de 4 pontos
•n••nn••n~,••••

TERMO N.° 98.591
De 20 de novembro de 1957
Angloamérica Industrial Importadora
e Exportadora S.A. — São Paulo.
Dispositivo de proteção dos contatos
de chaves elétricas.
Pontos característicos /.° Dispositivo de proteção dos coa.
tatos de chaves elétricas, caracterizado
pela ligação, em paralelo com elemento indutivo do circuito, de urn dispositivo retificador 'de corrente, de tal
modo que a energia armazenada no
elemento indutivo, no instante da abertura do 'circuito, seja .dissipada no re-

tificador, pela corrente que- flue através do mesmo,, no sentido em que se
verifica a menor resistência elétrica.

e ainda o dito retificador tornandose Inoperante, pelas suas próprias caracteristicas unilaterais, quando do restabelecimento ou início do fechamento
do circuito, em virtude de a polaridade
da tensão aplicada ao mesmo determinar um fluxo de corrente no sentido
de maior resistência elétrica. — Um
total de 3 pontos.
TERMO N.° 98.935
, De 12 de novembro de 1957
E—ugen Botschkowsky — São Paulo.
Aperfeiçoamentos em ou relativos a

termostatos.

Reivindicações
"Aperfeiçoamentos em ou relativos a termostatos", estes apresentando câmara provida de parede ou membrana elástica contra a qual atua mola

de tensão regulada por eixo provido
de botão externo, caracterizados pelo

fato de qeu a movimentação da membrana através de pistão ou similar, a

uma peça formada por duas Justes articuladas às paredes fixas do conjunto

e reunidas por travessa situada nas extremidades opostas às da articulação,
estas em alinhamento próximo ao referido pistão ou similar, enquanto que a
travessa, em forma de aba se encontra
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.se -prcstaad.?
.para a recepção das r.tr.uniOdes de
duas anulas •espi..als cliji-s extremidades
restantes se lianai à t , -a, a solidária
a lo !sten articuladas às p ir:des rígidas
articulação e
• do crm¡unto. Se116)
em lados opostos
travesi:a
,Ã parte central do coi,juato, estando
-; a referida travessa poriiiclora dos de- mentos aapazes de fechamento de circuito e.etrico. -- Uni total de- 4 ponton.
•
'MI? MO N.° 99.103
De I 1 de ncvembro de 1957
Les Usines De Melle • —. França..
Processo e aparelho permitindo axe'kutar -uma reação entre um gás e um
liquido.
k

,Z! encontrai:

•
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;
•
de fósforo, -caracterizado pelo- fato de nhamento .axial !com to eixo 'prourna combinação da fórmula geral
pulsor do motor.
na qual o R significa um resto' . arbi..
Um total de 6 pontos.
tràriamente substituído de alkil, adi,
aralkil, ariloxi ou arilos; . hidratado, ser
TÉRMO 14-. 0 101.218
convertida com apenas 1 moi de "uma
Junina primária sob- dissociação de amDe 6 de março de 1958 ,
bos os átomos de cloro. — Um tote.!
Requerente: Raul Bortolin.
de-34 pontos..
Titulo: Chave de- regunrança
para automóveis — São.Paulo,
TERMO N° 100-.818
Reivindica çao
De 6 de março de 1958
1. Chave de segurança para -auMiguel Antonio Balmry — Estado tomóvels, intermediária entre ta
da Guanabara.
'
bateria e a chave de partida,' disAperfeiçoamentos em fêchos corredi- posta com um pino de ligação ao
polo positivo do terminal do cabo
ços.
1. 0
"Aperfeiçoamentos era fêchos da bateria e o pino ' oposto. de 11,corrediços"; caracterizados por serem gaç5.o à- chave de partida, caracas telas ou panos presas nos elementos. terizada pelo fato: dos ditos IAde união do fêcho ena sentido 'inverso- nãs de ligação, formarem no intePontos curacteristioás
fazendo uma -dobra "longitudinal que rior da peça prolongamentos horicoincide com a linha média da união zontais, dispostos face a face, com
1.° Processo pata conduzir uma reaTERMO N.° 99.963
i;Oo entre um gás e uni liquido, caracdos elementos, quando fechados, cons- ligeiro afastamento entre si; uma
De 28 de janeiro de, 1958
tituindo uma cortina que se fecha ou abertura tubular, com parede de
terizado ppelo foi; ode injetar -se um
Francesco dirti
São Paulo.
se abre,' à frente do ficho, simultnea- rosca, na meuria peça, disposta
lexcesso do gás no liquido canalizado
Aperfeiçõamentos• na fixação, de in- mente „com . a • fechamento ou com a pt.ecisamente em direção à fresta
Xen um ou vários veios de 'seção retluzida, de modo a provocar, simulta- terruptores • e outros nas caixas de luz, abertura - deste, encobrindo-o totalmen- formada pelo afastamento . dos dilneameute, a emulsão do gás no liquido caracterizados por um par de lâminas, te, quando fechado. — Um total dc tos pinos: — uni-elemento ' de contato, ou seja a chave própriamenle a colocação dêse último em, movi- dobradas em degraus, e providas ex- 2 • pontoste dita, constituindo de um corpo
mento rápIclo: levar .- sç a emulsão a una tremamente de garras recortadas e volrosqueado, por meio do qual,„insPaço de desgaseificação de scçãn tadas para fora, lâminas -estas atiavestroduzido ou retirado da sua sçde
TÊRMO N.° 100.833
lar da: retirar-se, separadamente, sacias, por um par de parafusos, cratubular, se estabelece ou se interklêste espaço, de tuaa parte, o excesso vados sôbre a usual placa-espelho do
De 7 de março de 1958
rompe o contato, isto é. .se liga ou
Ide gás e eventualmente os vapores que interrúptor, de um e de outro lado da
se desliga.a chave.
Wong'
ta
Gonçalves
Ltda,.
—
São
caixa
que
encerra
o
seu
mecanismo
e
desprendem
e,
de
outra
parte,
o
01 se
Um total de 2 pontos.
ilquido desgaselflcado; e levar-se ao que se salienta da face posterior da- Paulo,
ponto de formação da emulsão, em sua quela placa, e os ditos parafusos re- " Aperfeiçoamentos em carrinhos
crianças.
totalidade ou em parte, o liquido e cebendo 'ainda porcas de fixação. ' — para
•
• TÉRMO . 0 102.411
Eventualmente o gás assim retirados. — Um total de 4 pontos.
• Pontos Característicos
De 16 de maio de 1958
t Um total de1,9 pontos.
1. Aperfeiçoaniento.sein carCimbra
— Companhia Indusrinhos
para
crianças,cara
cterizaTERMO N.° 99.984
dos por uma barra arqueada em trial Minas Brasil.
TERMO N.° 99.907
• De 28 de janeiro de 19S8
U, ; disposta' horizontalmente, da
Belo Horizonte — Minas Gerais.
De 23 de jatieiro de 1958
qual pedem o encosto e. assento
Um' suporte para transporte
Francesco Corti — São Paulo.
uma faixa de tecido adequado, manual.de garrafas.
Aperfeiçoamentos em chaves elé- por
Giovanni Di Ben -- Estado da Criado corrinho, constituído o encosto
tricas.
abara.
Pontos Característicos
extendido por todo o trecho re-ir Novo moda° de abridor de garratas,
Pontos
coracterIsttcos
curvado
da
dita
barra,
e
avançanUm suporteN para trans•
1.
0)
om alça para transporte individual das
I.° Aperfeiçoamentos em chaves elé, do mesmo sôbre os trechos retos, porte manual de garrafas conztltnesmas.
tricas, previstas para utilização em , in- e o- assento, por uma placa CDM tuido por uma lâmina de qualPontos carneteristicos
certa rigidez, prêsa ao contorno -quer material- e espessura conveterruptores elétricos, caracterizados por Inferiorda dita faixa do encosto. nientes, provida de uma alça
de
gar,
uma
lmina
I.°
Novo
modelo
de
abridor
metálica,
dobrada
em
U
e
.
Um
total
de 4 pontos. dentral superior, caracterizado
transporte
indivlratas, com alça para ;
fixada, por um dos pinos de tomada
eseencialmente por existir no per'duas das mesmas, caracterizado por elétrica, à caixa do conjunto, lâmina
fil da referida lâmina# recortes
Uma pequena lámlna de material apro- esta cujos ramos laterais terminam sim,
TERMO N. o 100.948
circulares em os quais se fixam
priado, dobrada no tamanho da dr- periarmetaie em pontas angulares, e são
os gargalos dás garrafas permiDe 12 de março de 1958
tunferencia das "chapinhas" e virado providos ainda de recortes centrais
tindo o zeti transporte em posiEm suas extremidades, de forma a per. acompanhando-lhes o conteirno; e senStandard Electronic Corporation vertical. •
initir, como garra. perfeita adaptação do, nos citados recortes, encaixada — Estados Unidos da América.
Um total de 2 pontos.
. e encaixe ao rebordo dentado das mes- transversalmente unia placa também • Aperfeiçoamentos em ou relatimas, ali ficando pronta para o trans- metálica, em formato de U ou V, com vos a um aparelho para moer.
porte da garrafa e uso como' abridor. contõrno interno escalonado, sendo pro•
- TPrzmo N. 0 101.537
Pontos' Característicos
vida lateral e inferiormente de Pe queUna total de .3 pontos.
De
9
de
abril
de
1958
nos botões de contato elétrico, c sendo
1. Aperfeiçoamentos em ou reainda dotada centralmente de pequeno lativo a um aparelho para moer, , Cat) Tadasse e Mitsuro KawaTERMO N.° 99.P3
orifido, onde se encaixa UM gancho "do tipo que se aplica a Jim liqui- no — São Paulo.
terminal Inferior de unia mola espiral, dificador acionado por um eiox de Novo dispositivo para rodas de
Depositado em 30-12-1957
•
fixa internamente a um pequeno pes- motor elétrico, caracterizado pelo
• Requerente: Indústria de .-Fogties Re- coço tubular, saliente centralmente da "fato de possuir dispositivos ::eten- tração.
Pontos Característicos'
gência Ltda. — São Paulo.
face interna de um botão de comando, sores conduzidos pela sua base
de
formato
.
retangular.
—
Um
total
para 'um recipiente removível. _1 — Novo dispositivo para rodas
"Originais disposições em secador de
de 3 pontos.
bem como pelo fato do aparelho de tração, caracterizado por uni
roupas".
consistir de: u malojamento, de corpo cilindrico tubular, de pareI
Pontos característicos
elementos de moaçem reciproca- des espêssas atravessadas longitumente giratório sustentados, axi. dinalmente por furos pertiféricos,
1.0 "Originais disposições em secador
• TÉRNIO N.° 100.802
almente no interior do dito aloja- corpo êste cujo vazamento interno
ae roupas", caracteriza-se por o mesmo
De 19 de fevereiio de 1958 •
mento, dispositivos para fornecer longitudinal forma Mn pequeno
ter a forma . paralelepipedal, dotado na
Rottweiler
Kunstseidefabrik
Aktien.
face frontal de uma porta com alça
o material aos ditos elementos de trecho inicial, de pequeno dl megesellschaft — Alemanha.
moagem, e dispositivos conduzi- tro, que se abre bruscamente,para
Ou outro elemento para puxá-la,- e na
região superior da porta tem um inProcesso para - a fabricação de novas dos pelo dito alojamento para aco- grande trecho intermediário, ranterrUptor. na Parte interna do secador, composições orgânicas, de fósforos, plamento com os dispositivos (Sn hurado longitudinalmente, o qual
apoio de recente do liquifiGificzt- por sua vez se continua por treexiste uma câmara, dentro da qual se contendo nitrogénto.
dor para posicionar operativa- cho alargado e liso, onde se aloja
'dispõem horizontalmente, duas grades.
Reivindleaç5es
mente o dito alojamento oôbre a a aba lateral anelar de um corpo
uma móvel superior e uma fixa bife1.0 Processo ,pata a produção <'me base do liquidificador com os di- tronco-cônico, voltado para' o in. rior, ambas porém,, situadas na aberttunovas 'combinações, orgánicas azotadas tos elementos de moagem em ali- terior do dito corpo cilinclrico, e
aa
compreendicl
apelo
vão
da
porta,
.
...2"
•

rf..

C-.

.sewdo: c.s gradeu formadas por
paralelos: a disposição de circulação
do ar quente se Constitui por haver
montado iaa parta • superior interna do
secador., um ventilador-aspirador,
por motor ou -outro meio, sumido
um pouco acima da grade móvel superior, e corminicandcose com a•
ra de depósito da roupa, por' meio de
uma passagem tubular situada no centro geométrico: .circulação do ar impelido do ventilador-aspirador se dá
através de tuna caixa de coaduçãci traseira, verticalmente- - disposta, cuja extremidade inferior se comunica coni
uma passagem inferior,' imitira esta existindo uma - chapa inteiriça -para centralizar -o • ar; stibre esta chapa inteiriça
se dispõe um conjunto de reáistencia
elétrica. situada sob a grade fixa inferior.
Um total de 3 pontos. .
canos

acio-

nado

•
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sendo o referido corpo tronco-cônico &tad° de tazatn'efito eentral
ranhuraclo pelo qual se aplica sõbre a ponta ranhurada do eixo da
o corpo ;Icilindrico e o cubo da
roda; e sendo previsto ainda entre
o corpo cilindrico e o cubo da roda,
um anel de encosto, com aba lateral provida de orifícios concordantes com so furos periféricos do
corpo cilindrieo, e, juntamente
com êles, atravessados por longas
pinas de fixação cravados no cubo
de roda.
Um total de 3 pontos.
_

TERMO N. o 102. oos
De 29 de abri/ de 1958
José Len.zi — São Paulo.
Dispositivo de 'fechamento de
'ubos de pastas.
Pontos Característicos
1. Dispositivo de fechamento de
tubos de pastas, caracterizado pelo
fato de o gargalo do tubo ser configurado em três partes, sendo a
maior e mais inferior, cilindrica,
provida de dois orifícios laterais e
opostos, seguida por uma parte
tronco-o5nica intermediária, na
qual -eão - cavadas duas aberturas
laterais e opostas, de saída para
a pasta, e finalmente uma terceira parte, também tronco-cônica,
fechada superiormente.
Uni total de 4 pontas.

forecentes, ou então, a nervura
pode .Rer enchl..la com gás, com
propriedades fosforencentes, • para
visão noturna. • Um total de 2
pontos.

mi-rígidas, duas delas ,con.r.res-..
pondendo ›.aproximadamente as
arcas das , capas e' a restante ao
dorso, sendo que tais peças, devidamente colocadas em posição,
são recobertas por plábt,tco em.
tôda a extensão, sendo que solda
TÉRMO 'N.° 105.843
eletrônica promove a formação
Depositado em: 13 de outubro bordas da cobertura e, também;
linhas passantes por pequeno esde . 1958
paço restante entre as citadas
Requerentes: florst Lustic e placas. Um total de 2 pontos.
1?.ohde & Wloff Limitada — São
Paulo.
dispisição em escôva
TÉRMO N.° 106.732
para limpar roupas, peles, tapêde 17 de novembro de 1958
tes, vidro e outros usos".
Manfred Friedrich Ernst MazurPontos característicos
kowski — São Paulo.
1.0 ) "Original disposição em esNevo, processo para fabricação de
côva -para limpar roupas, peles, copos de papel.
tapetes vidro e outras usos", caReivindicações.
; racterizada por - a superfície de
Em resumo, reivindicam-se, como
trabalho da escôva ser constituída por uma esponja de espuma de elementos constitutivas da novidade, o
plástico (1) ,de relativa espessu- conteúdo dos seguintes pontoa caracra, a qual é fortemente colada à terísticos:
1.0 Nava processo para a fabricaparede interna da base (2) ,da
escôva, por qualquer processo; ção de copos de papel, caracterizada
esta esponja de espuma de piás- pelo fato de compreender o emprego
, tico (1) pode ser colada em es- de gabarito formado por peça trepecôva cuja base é retangular, com zoidal de plástico, metal ou outro macabo ou não, podendo a escôva terial qualquer conveniente, peça essa
assumir o . formato ovalado, em possivelmente com os cantas da base
disco ou outro; esta escôva pode maior arredondados, sendo que contra
ser usada a sèco ou molhada com o mesmo é disposta dobrada era dita%
sabão, detergente ou solvente. falhas de papei retangular ou aproximadamente retangular com os cantos
Um total de 2 pontos.

arredondados, restando o gabarito recoberto pelo papel, com a base menor
voltada por vinco ou dobra. deste, sen•TERMO N.° 106.208
do que as abas triangulares ' excedenTÉRMO N. o 105.647
De 31 de outubro de 1958
tes do papel são então. rebatidas conDeptsitado em: 2. de outubro
François Noel Tajan — França. tra a face -anterior e posterior do conde 1958 •
Fraco recipiente para múltiplos junto, após o que o referido gabarito
e retirado.*
usos.
Requerente: Luiz Olavo Batista
ürn total de 2 pontos.
4,n•

-

Fevereiro de 1962;

:t • .

— São Paulo:
Pontos característicos
"Ogiriginal disposição em brinquedo denominado papagaio".
1.0 ) "Original' disposição em
brinquedd denominado papagaio",
caraçterizado por ser constituído
de uma superfície delgada de-plástico (1), • transparent e ; translúcido
ou opaco, e que pode assumir os
contornos de um quadradmetânguio, losângo, de garrafa; de peixe, aves, animais representação do
rõsto ou da fignra humana, de
utensílios, aeronaves, relógios, rádio, televisão, contornos geográfifico de países, continentes -ou Outros, podendo on- não ser dotados
do "rabo" convencional , (2) .de
equilíbrio; a superfície do plástico, que é composta de duas pare-

des soldadas .eletrônicamente ou
por outro processo, é dotada de
uma ou mais nervuras (3) paralelas, em cruz, ou então , margeando Os bordos da supetficie; a nervura' é formada por Uina cavidade
tubular fechada, e uma das suas
extremidades ...tem uma pequena
abertura, an qual se aplica um
tampo (4) preferentemente situado na -região inferior mais inclinada d6papagaio; a inflação da
nervura ou nervuras (3) dá á superfície- plástica, a consistência
desejada; o cordel (5) é prêso ao
papagaio de modo. consencional;
'na superfície de napagalo pode
conter impros.so, esenho; dizeres,
Informações , propaganda ou outros; a auperficie da nervura, bera
como ajuperficie do brinquedo,
fospode ser pintada com'

Reivindicações
1 — Fr asco-recipiente para múltiplos usos dotado de lâminas ou
dentes formando pente e escóva
com vap orizador-difusor, destinado a conter e difundir líquidos,

pás, pasta e qaaisquer produtos
semi-líquidos, caracterizado por
a presentar, pelo menos uma das
suas faces externas uma série de
saliências. Um total de 4 pontos
,TÉRMO IV.° 106.395
. de 4 de novembro de 1958
johanh Glockshuber — São Paula.
Nava modelo de faca.
• ReivindicaçaeS
1.0 Nay° modero de faca, caractecabo, na extremidade cata so aloja a
rizado pelo fato de possuir em seu
lamina, uma canaleta, no . plano da
seção do cabo, de molde a permitir
o encaixe da lamina da dita faca.
Um total de Z pontos.,
TERMO, N. o 106.268
De 3 de novembro de 1958
Europ/ast Limitada — São Paulo
1Viedêlo de utilidade para
Novas disposições construtivas em
em pastas para fôlhas soltas.
Reivindicações
1.0 ) "Novas disposições constátiv,ae em pasta:: para fôlhas soltas", caracterizadas pelo fato de
que o corpo da parta se apresenta. constituído de Ares placas de
papelão ou . s11411at,.rigidas ou se-

TÉRMO N.° 106.768
de 18 de novembro de 1958
Isaac Savoia, Eloy • S. Machado e
Idosquero Orifice — São Paulo.
Reivindicaçíies
1. 0 "Nava ra o d lo de porta-naaumentos para motdristas em geral".
constituído por peça retangular plástica, caracterizada pelo fato de que a
una dos extremos da mesma se encontra fixado botão de pressão que se articula com ferragem correspondente
disposta na extremidade oposaa dq-conjunto, onde peia face interna -se era
contra pequena bolsa, sendo que transcontra cinta, k altura da qual e pela
versalmente a peça principal se eufaca contrária, se apresenta a peça
principal dotada de bolsa formada por
placa retangular transparente.
Um total de 2 pontos.

borta na parte- inferior; a regifto! sttperior desta peça tem uma anipla .
abertura, revestida por uma tela de
plástico (2) ou de outro material, para ventilação; a fixação dos bordos
desta tela na calota, se realiza por
meio duma saliência circular (3) estia*
tente nesta, em cujo recesso interno
se encaixa o bordo da tela, preso por
um anel metálica (4), sob pressão ou
outro meio; "a peça (5) contendora da
alimento; de metal ou outro material,
tem forma de um prato, cujos bordos,
porém, se elevam, dando formação a
um desnível, que compõe um friso
(6) para descanso dos bordos da peça •
de cobertura protetora.
Um total de 6 pontos.
TÉRMO N.° 107.020
de 1 de novembro de, 195
.--9.
Walther Tacha:dr Cari kurt\ Walther — Alemanha.
Amarração de arame, especialmente braçadeira para mangueiras.
Reivindicaçaes
'1.° Amarração de arame, especialmente braçadeira para • mangueiras,
com extremidades de arame torcidas
em feitio de espiral, .caracterizada por
um apoio (4, 4') assentando na parta
amarrada (2), recebendo as extremidades. do arame torcidas urna , com a
turas de introdução do fio (5, 6, 5",
outra (3', 3"), casa munido de abar6") localizadas ei
rr frente uma da ou.
tra para as extremidades do arame (3;
3") que panam além do apoia i (4. 4'),
formando uma superfície de *aio para
um elo giratório (8) executado ..para
pagar as extremidades do arame (3'.
Um total de 4 pontos.
T£RMG N.° 107.581-A
30 de dezembrci cie 108
Manoel Gomes Filho'— São Paulo.
NU° modelo de dispositivo indicador para veículos de transporte coletivo.
Pontos característicos
1.0 Nave, modelo de dispositivo
dicador pera veículos de transporte coletivo, caracterizado por ser constituído por uma placa provida de apoio
posterior, placa esta, na qual articulase por meio de dobradiças, ¡uma moidura provida de placas de vidro e de
falhas com 'dizeres e figuras, sendo a
moldura dotada, ainda, de um relógio
em posição adequada.
4
Una total de 2 pontos,
-

TERMO N9 107.590

De 30 de dezembrO de 1938
Milprint Inc. — Estados Unidos da
América.
•
Depositado em: 26 . Il. 58 .
-Aperfeiçoamentos relativos a proRequerente: Zucha Bs Divina Ltda. cessos de embalar mercadorias para
-- São Paulo. '
fins comerciais.
Pontos Caractertsticos
"Conjunto protetor de alimentos,
frutas, líquidos e outros".
19 Cs processo de perfurar lençóis;
de mataria/ tArroo-plaatico. caracteriPontos característicos
zado pelo fato de compreender as
1.° "Conjunto protetor de alimen- operações de: submeter o lençol a
tos, frutas, líquidos e outros" carac- uma rntilt w ' l - •= fslementos perteriza-se por ser constituído por duas furadores, aquecidos á unia temperapeças: uma para conter o' alimento, e tira suficiente para fundir o matesea outra que é o elemento de cobertu- ria/ do !anelai a ser tratada: e.de,a'per, remesser o lencol da aorta
ra; a cobertura (1) á constituída por 4gaf
efia, inediatamente ;um a . foruma peça metálica ou de outro ma- mação das perfurações.
•
terial. em forma de 'calota - ou outra, Um total de 13 pontos.

TERMO N.° 106.942
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MARCAS [DEPOSITADAS
PtIttlicação feita de acera° com o Nd, .18J do Mcligo da Propriedade Industrial. Da data da pliblicação começara a
toner o preso de 60 dles para o deferimento do pedido. Duraat. gare prazo poderio apresentar auaa opeerigões ao Depariameuro
Nacional da Pror.riedade Indu ,rir!ul aqueles que se ¡ti/gerem prejudicados com a conossião do registro requerido

Tèrmos ns. 517.471 e 517.472, de
22-11-61
--Alvaro Valia

•

Termo a^ 521.199, de. 20-12-61
Açucareira Zillo .Lorenzetti S. A.
riaulu

AÇUCAREIRA
ZILLO-LORENZETTI S. A.

'Classe 32
,
Termo n.° 517.527, de 22-11-61
Comercial e Industrial de Fomos
Wergo Ltda.
Guanabara

WERLIN
Cimse
Artigos da 'classe
Termo .n° 520.747, de 15-12-61
Farmácia Santa Lúcia
São Paulo

FARMÁCIA SANTA LUCIA

laboticabal
Estado de São Paulo
Classse 3
Titulo
Térmo n.9 520.819, de 15-12-61
Edward Motta Sampaio
São Paulo

Classe 42
Artigos na classe

Classe 33
Para distinguir: Lavanderai e tnituraria

Temo n.' 521,434, de 21-12-61 .
Agência de .Mudanças 111 Ltda.
•
São Paulo

Terno n.° 521.908, de 27-12-61
Quimida Industrial "CIL"
São Paulo

AGÊNCIA DE MUDANÇAS 111 LTDA.
Teimo .n.° 521.902, de 27-12-61
Laboratório Lutécia S. A.

StRGOPINA
Classe 3 .
I Um produto farmaceutico indicado C01110
hipotensor
_
Termo n.° 321.903, de 27-12-61
Pepsi-Cola Company
Estados Unidos da América
GENTE JOVIAL TOMA PEPSI

'

Classe 33
Refrigerantes

Térino n.° 521.90-1, dg 27-12-61
Usibrás Indústria Brasileira de Usinagem
Ltda.
São Paulo

TRANSPORTES E. M. SAMPAIO
Classe .33
Transportes rodoviários de cargas

Classe 36
Vestuário em geral
Têrcno n.9 521.181, de 19-12-61
Almeida Cardoso Cr Cia. Ltda.
Guanabara

TABLE-FLAIULENCIA
Classe 3
Um produto farmacêutico, para combate ra flatulência, dispepsia, arnatos, gazes estomacais e intestinais
Termo n' 521.189, de 20-12-61
'Codira" Comercial e Distribuidora de
Rações Limitada
São Paulo

"CODIRA"
Indústria Brasileira
Classe 2
Artigos na classe

SILRN O . I L
Industrie. Brasileil. a
-

Classe 16
Artigos da classe

Têrruo a.° 521.909, de 27-12-61 Classes: 35 e 36
CriataiS "Wanda" Comércio e Taa-1::,stria Para distinguir: Bolsas, luvas, meias e
•
calçados 'em geral
SãoLtdPdat'llo
Termo n.° 521.914, cle 27-12-61
. VI A N DÀ
Maria Luiza Moreno Santos
" to Paulo
Industrie Brasileira
Classe 14
•
Artigos da classe

BR ILHAM1L
Industrie Brasileira

Termo n. 521.910. de 27-12-61
Elelstrit Indústria e Comércio S. A.
São Paulo

Classe
Artigos da classe

PASSE BEM COM

Magno n.° 521.915, de 27-12-61
W. Recchi
São Paulo

'FERRO BASTOS -

..Classe 8
Para distinguir: Ferros elétricos de'
passar e engomar
Termo n.° 521.911, de 27-12-61
Comercial Pereira Barretto Ltda,
São Paulo

~Ag

Termo n.° 521.154, de 19-12-61
Criações Adelo Ltda.
Guanabara

ARLETE

Tenno
521.907, de 27-12-61 •Têrmo n.° 521.912, de 27-12-61
Luiz Cláudio Guimarães Lousada
''Discalerás" astribuidea a Brasileira de
São Paulo
,
,,•
Clalçados • Lula.
São Paulo
LAVANDERIA .10 CENTR t
- S-áoPaulo-Capitai

"

'F . ER O DO
Classe 1
Para distinguir: Fluídos paar freios
Termos as. 521.915 e 521.917, de
27-12-61
Absoloin Alves Macedo
Ceará
-•

ir "fflereeein:-

COMERCIAL PEREIRA BARREI—T.01i

INDÚSTRIA BRASILEM—AI
Classe 6
Artigos da classe
Termo n.° 521.905, de 27-12-61
HellOs S. A. Indústria e Comércio .
Sáo .Paulo
"4",/avie,

Classe 33
Para distinguir: Oficina para mecânica
de entorne/cais, garage e pôsto de serviços com lubrificação, lavagem, reparos, consertos de veículos em geral,
serviços de funilaria, pintura, recautchutagem e instalações elétricas para
veículos em geral, estadia para veiculos
em geral
Termo n.° 521.913, de 27-12-61Absolon Alves Macedo
Ceará

I PROTEV.ITA2
Industria Brasileira

11NOÕSIRIA ?)RNSILEIRN
Classe 41
Classe 46
Artigos da classe
Termo n.° 521.919, de 27-12-61 \
Lojas Everest S. A.
São Paulo

Classe 41
liOU.2
Para distinguir: Amido, araruta, aveia,
farinhas alimentícias de cereais, cerd.'
• G0143.,
postas ou não, féculas, flocos, farelo,
fubá, farinhas de trigo, farinhas lacClasse 36 Classe 17
tes, farinhas de mandioca, farinhas de Paar distinguir: Artigos de vestuários
Para distinguir: Papel carbono de tódas Milho, farinhas de , roscas, grânulos, mi- de Roda sorte, inclusive de esporte e
lho, polvilhos
as qualidades e espé.cels
para crianças

61 0 Quarta-feira 14
n.° 521.918, de 27-12-61
Lojas Everest S. A.
São Paulo

Termo

'BOAS FESTAS COM OS

BONS PRESENTES DAS'

LOJAS EVEREST

Temia a.9 521.925, de 27-12-61
Appia Propaganda Ltda.
São Paulo

PPIA•
Claise 33
Para distinguir: Propaganda e publicidada em. geral -

./3P,4749.00..C;,

et

wwm,

Industris Brauileira

Classe 17
Para distinguir: Papel carbono de alaalas
as qualidades e espécies
Classe 33
Construções em geral
• Classe 41
Café
•

UNHONYL
MV. BRASILEIRA _,

PFLA.ILEARP1

• Classe 8Artigos da classe
Termo n.° 521.923, de 27-12-61
Standard Electrica S. 2/
• gr• Paulo

• Classe 24
• Classe 36
Artigos da classe • '
Teimo n.° 521.933. de 27-12-61
Malharia Montricot Ltoa.
São Paulo

'

Ii

o 10

tYCORA
1NOC;SVP/.4 8/49/f &Rd -

Classe 8
Artigos da classe.
Termo n.° 521.924, de 27-12-61
Indústri ae Comércio Rymer Ltda.
-São Paula

in . dustria
'

FRUTAS E LEGUMES

. E

t-

R

Biaaileira

Classe 6
•
Para distinguir: ,Máquinas de lavar roupa, bombas de pistão, bombas =Wh"gas, arietes hidráulicos . e motores

ESPIlálA

• Classes: 41, 42 e 43
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo na' 521.936, de 27-12-61
Casa Santos de Cereais LOa.
Guanabara-

Termo Y 521.943. de 27-12-61
Rád.o Transistobras
Guanabara

..

•

CASA SANTOS
DE ÇERRIS

RAD!0.

'T.RANSISTOBRAS,

Classes; 41, 42 e 43
Titulo de Estabeleciniento
•

Cla'sse 33

Têrmo n.° 521.937, de 27-12-61 Café e Bar Beirense Ltda.
Guanabara

Tatá° de Estabelecimento,

Teimo n.° 521.944, de 27-12-61
'Tele Rádio Ltda.
.
- Guanabara
é

•TELE RADIO
Classe 33
s Titulo da. Estabelecimento
•

Classes: 41, 42 e 43 Titulo de Estabelecimento

Termos tis. 521.930 a. 521.932, de. • 27-12-61
Tecelagem "As Américas" S. A.
São Paulo

Standard Eiredric

SAPATARIA E CUTELARIA,

CAFÉ E BAR
-fiEIRENSE

rI flOdpree~

•• Termo n.° 521.922. de 27-12-61
Standard Electrica S. A.
São Paulo -

Termo n.° 521,942, de 2:7-12-61 r
Sapataria e Cutelaria Espanha Ltda.
Gtaanabara .

ARRE

Classe 3
Para distinguri: Como marca 'genérica.
produtos farmacêuticos em geral
Termos as. 521.927 e 521.928, de
27-12-61
Sociedade Anônima Conikrcia
Sacio
e Indústria
Guanabara

R.r

Termo n.° 521.935, de 27-12-61.
Araka Frutas e Legumes Ltda.
Guanabara

Sao'PauloCapital

Classe 36.
Para distinguir: Artigos de vestuários
de tôda, sorte, inclusive de esporte e • Termo n.° 521.926, de 27=12-61
- Ecofirma — Drogas e Perfumarais Ltda.
.. para crianças
•
•
São Paulo
Termo
521.921, de 27-12-61
Helios S. A. Indústria e Comércio"
São Paulo
EC O P ARMA,

•tiDISSTRiA
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Classe 22
Pios ou fibras naturasi de lã e 'aeda;
fios ou fibras sintéticas e fios os fibras
artificias
Termo n.° 521.934, de 27-12-61_
Lanches Falaria Darke Ltda.
Guanabara

LANCHES
GALERIA DARKE

•,LEITERIA
,TIJUCA

PUNE
BRASIL PORTUGAL
- Classe 41
Ttulo de Estabelecimento

Classes: 41, 42 e43
Titulo de Estabelecimento

- ,Termo n, 521.946, de 27-12-61
Termo n.° 521.939, de 27-12-61'
Açougue Nossa Senora de Latirdes Ltda.
Distribuidora de Gasolina Fátima r 1,1a.
•
Guanabara
Guanabara ,

_
•'AÇOUGUE NOSSA
SENHORA-DE LOURDES

DISTRIBUIDORA
DE GASOLINA FATIMA

Classe 41
'
•
Ttulo de Estabelecinsentd

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 521.940, de . 27-12-61
.Posto de Gasolina Chris Ltda.
Guanabara
•

MSTO DE GASOLINA

CHRIS

Termo n.°- 521.947, de 27-12-61
Quitanda Nossa Senhora Saleta Ltda
Guanabara •

• FOUITANDA
NOSSA SENHORA
• S A I. Eli
Gasses: 41,42 c 43
• Mulo de Estabelecimento

Classe 33
'Titulo de Estabelecinitnto

Termo a.° 521.948. de 27:12-6t
Papelaria jockei Clube Ltda.
•
• Guanabara
'

Temo ri.° 521.941, de 27-12-61
Tinturaria Pôsto Seis Ltda.
Guanabar.

TINTURARIA
• PôSTO SEIS
•

Classes: 41, 42 e .43
Titulo de Estabelecimento

Termo a.° 521.945, de 27-12-61
A anugue • larasil Portugal Ltda.
Guanabara

Tsrmo n.° 521/.938, de 27-12-61
Leiteria Tiltica Ltda._
•
Guanabara

PAP
'IOCKEI' CIE

I•

Classe 33
Titulo de Estabe/ectraento

.

C4owe 33
T.tulo de Estabékciiaa'''',
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Ternio n.° 521.949, de 27-12-61
. Esculturas El Escoriai Ltda.
Guanabara

TermO n.9 521.956, de 27-12-61
Hotel Matoso Ltda.
Guanabara

ESCULTURAS 'a
ESCORIAI

110TEL
A TOSO'

. • Ttulo , de -'E.r.ãbelecimento
• Terct,o n.9 521.950, de 27-12-61
Egnulturas . La Cartuja Ltda.'
Guanabara

ESCULTURAS
LA CARREIA

Classe 33Ttulo de Estabelecimento

• Termo n.9 521.957, de 27-12-61
Hotel Mondonedo
Guanabara
•

oriEL

Classe 33
- - Ttulo de Estabelecimento
.Tèrmo n.° 21.951. de 27-12-61
Hwpedagem Latia Ltda. •
Guanabara ,

HOSPEDAGEM

LAI1N

•

Classe 33
Ttulo de Estabelecimento'

-Termo , n.9 521.953, de 27-12-61 -•
Paraná HOtel Ltda.
Guanabara
•
.

C.Irtsse'33 •
•
Ttulo de Estabelecimento
Tnno n.9.,521.953, de 27-12-61
.Aqui 'Hotel Ltda.
'Guanabara •

Classe 33
'Nilo ! de Estabelecimento
Temo n.' 521.955', de 2-12-61
Hotel So.Cristé.-rão Lida.
. G 2ae
.•
.

Classe 33
Ttulo de. Estabelecimento
•

-

Têrmo n.9 -521.959, de 2-7-12-61
, Hotel dos Primos
Guanabara .

iIT
EL .
DOS PRIMOS
-

e 33
Ttulo de • Estabelecimento
"Termo • a.° 521.960. de 2712-61
Hotel Internac'.onal Ltda.
•
• Guanabara

1101‘

• Classe 33
Ttulo. de Estabelecimento

Cias e 33

Titulo de EstabelecknentO
. Termo n.9 521 . 970, . de 27.-12-61
r Hotel - Barão de Mauá Ltda.
Guanabarà
-

•

11011

Termo n. 9 521.964, de 27-12-61
Hotel Sans Pena Ltda,
Guanabara

BARÃO DE MASA
Classe 33
•
- . Titulo de Estaelecituento
, Termo . n.° 521.971, de 27.12-61
Guanabara •

Termo n.9 521.965, de 27-12-61
••
Hotel Vila Rica-Ltda.
-•
Guanabara

OTEL

PINE
•

VilA

Pti

MONDISIZ

CANARKS

PEDRO AMÉRICO
Classe 33
••
Titulo de Estabelecimento

RICA

'Classe 33
:Tule. de Estabelecimento

Termo ,n.9 521.972, de 27-12-61
Sociedade Andm,:ma • "O Malho"Guanabara
_

Termo a.9521:966, de 27-12-61
• Hotel Batuta Ltda. .„
Guanabara

CIRANIMNilft
•

Classe 32
•
Uma publicação periódica de s/edlção
propriedade
Tete n.9 521.973, de 27-12-61
Sociedade Anânlma "O Maio'5
Guanabara

KrEkNACIOWItt
C.. .-. e

Ttulo de • Estabeleciniento

•Termo

. 521.Ç61. de 27-1241
Hntrl da Quinta
- Gueenzbara •

Clene 33
'ulo de Estabelecimento
Termo •n.' 521.967, de 27-12-61
cl 1'...sperança Lida.
•
• Guanabara • •

•
Classe- 32 •
p
er'''id:ca
de
s/ediao
Uma pnPicação .
propriedade .
.

eatteta 7

01.1t4T.A
ClaS5Ç 33
'nulo de Estabelecimento

Cesse 33
Estabelecirnerão
• . e •

It

•

•

!URI' lia
Termo n. 9. 521.976, de "27-12-61.
• Coneta Central Ltda.,
•
Guanabara
•
•

!H
Cir,sse 33
Ttulo de Estabelecimento

-

OTEL

el

SAO CETOVÃO

Tt.ano n. 221.969, de 2742-61
Hotel Mondariz Ltda.
Guanl.tn:a „ •

Termo nn.° 521.963, de 27-12-61
'
Hotel Cariarias Ltda.:
Guanabara
•

Ttulo de Estabelccimentó

Casse 33
Ttulo de Estabelecimento

•
Classe 33
Ttulo de Estabelecimento

HOTEL
JARDIM

Classe 33
Ttulo de Estabelecimento

SAENS-PERA
- Classe 33 _

AQUI HOTEL

Termo n.° 521.954, de 27-12-61
_notei Jardim Ltda.
•
Guanabara,

-

110TEL

PÃRANA

Termo n.9 521.952, dê- 27-12-61
Omega Hotel Ltda.
Guanabara

HOTEL

Termo n.° 521.968, de 27-12-61
• Hotel Marilia Ltda,
Guanabara

HOTEL

LiblitiONEDO

Classe 33
Ttule• de Estabelecimento

CAtEdA

Termo-o.' 521.962, de 77.-12:91
Hotel Azteca Ltda. '•
'
Guanabara
. • ••

•r

Classe 17.
Titulo •

e
4-

•

-
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Termos as. 521.974 e 521.975, dr.
27-12-61
Cerâmica Tinguy Lida,

Guanabara

Termo n2 421.958, de- 27-12-61
Artigos Elétricos Do/ Distribuidora
mestieos Citylux Ltda.
Guanabara

YLA

• WIDUSTRiA BRA511..LiAA

Arttgos da cla.-s-•

• . OPA
Termo n.°521.977, de 27-12-61
-- Organização Public itária -Alvorada. Ltda. •
Guanabara

Termo, n.s. 521.990
521.992. de .
27-12-61
Weler K. G.
Alemanha Ocidental
-

F

•
-n• d t

1LUSTRACOTE

•IEO-TADS

Piau Hotel

STE2P011
INDITSTRIA E

coms'Rcro

, Termo n. 522.011, de 27-12-61
Holiclay-Show Publicidade Ltd- São Paulo

“VINEX»
Classe 42
Vinhos
'Termo n.° 522.019, de 27-12-61
• Vines de Chile S. A. "Vinex".
-• •
. Chile
•

liOLIDAY—SHOW . Ind. Brasileira
•
Classe 32
Boletiri ;';`. catálogos c cartazes publicitários. jornais, livros impressos, painéis
publcitários,' peças . teatra:s, programas
cinematográficos, Programas radiofónicos e de televisão' panfletos e revistas
impressas
•
•

M.

São Paulo

•

Bra.eileira

.

Classe 8
Artigos da classe

Classe. 42' Vinhos .

Termo n.° 522.020, de 27-12-61
Vinos de Chire S. A. "Vinex"
Chile

-Termo n.° 521.817 de 26-12-61
Organ:;:lções -.e ServiçosCOntabeis .Ltda .
Santa Catarina

Termo n.° 521.981, de 27-19-A1
Nutripharm S. A-r"
Suiça

ORSECON

EQUiBRAN

n ascit.sizAcems

Classe 3
'redutos e preparados para SeiNil tiSZ«.
dos na medicina e na farmácia
Termo n.° 521.986, de 27-12-61
afrann Maria Farina"GegentiOer 13in
Jillichs-Platz
Alemanha

ViNOS DE CHILE S. A.

Tenne r n.° 522.012. de 27-1261.
TonSras
S. A. — Indústria e Comércio
e . .,; 41, 42 e 43
3 e Aparelhos Eletrônirs Artigos ' das classes
São Paulo
—
Termo n. 9 521.995. de • 27-12-61
Indústria de Ocos e Deris-los 5, A.
BALALLI Xá:

Cia-sSe'
. 1 rodutos e prepaardos para serem asados
na medicina e na farmácia
•

Classe 32
Revistas; livros e publicações etu geral
Termo n.° 522.010, de 27-12-61
Stentor
Indústria e Comércio
Termo n.° - 522.618, de 27-12-61
São Paulo
Vinos de Chile S. A. "Vinex"
Chile

Nome Con.ercial

Alvorada

Classe 35

STEREO ELETRÔNICA

Classe 15
Artigos da classe

•

Classe 35
Pulsei r as de couro para reli:j os
• Classe 28
Classe 32
Pulseiras de material plástico para
Publicida = e e. m toods'os veluu'..)s
relógios
divulgação
Classe 13
•
.
Tenno °: ' 521.978, de 21-'2
Pulseiras elnsticas ou extensvas para
Ilustra" Socieclad de Resportabihrlad
relógios •
Limitada
-Termo n.' 521.994, de. 27-12-61
• Argentina
aav:s de Magalhães Pinto
N.linas _Gerais

Termci n.‘f 521.980. de 27-12•61
Mead Johnson Ei Company .
• Estados Unidos :ta América

T:•rtno n.° 522.016, de 27-12-61
Efece EditUra S. A.
Rio de Janeiro

DECOIU:i- •
'tnd.. 3.rael1eira
•

• C':,1

- Classe 15 .
_'. ''-;' .-tefatos de cerãm:c .apori:elana: :man.
ça.. louça vidrada
e outros. -etc , ..
, .
Classe 16
laquanas el,clusivataiente para ,:o.t.,:re- ..o e adórno de prédois, estradas: etc... 1

Teieno a.° 522.009, de 27.-12-61
•
Isaac Glaz
•
São Paulo

L).J.t.ki'vlsükãíik

r srsvicos CONVA.BINS n*5 •

Classe 33
Insignia

.^
Classe II
Óleo comestvel de amendoM
Termo n.° 521:996. de 27-12-61
Indústria de Óleos e Derivados S. A.
• "Inolu..sa São Paido

ao.

Termo n.° 522.013, de 27,12-61
Francisco HernandP
São Paulo

-

Classe 42
Vinhos

IIERSAK
trui. Brasi1etra..1
Classe 6
_Artigos da classe

,fflek,

1.11...eit. • ..

_

Termo n.° 522.021/ de 27-12-61
Vino de Chile S. A. "Vinex"
.
Chile

nrmo n.° 522.014. de 27-12-61
Francisco Hernandes
-São Paulo
•

NÁK

Ind, Brasileira
Classe 6
Artigos da classe

Classe 48
:irtigos da classe

i'ermo n.° 522.015. de 27-1261
Sul Arne.ricana de- Rendas Ltda.
São Paulo

Tèren n,° 521.967, de 27-12-61
Distribuidora de Artigos Elétricos Da- .
rnésticos „Citylux Ltda.
Guanabara
-1p

Sul Americana

CITYSTAR
Classe 8
Arti g os da classe

de Rendas Lida.
Classe 41
Óleo comestivel de caroço de algodão

Nome Comercial

Class?
Ninhos
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, Tennos ns. 522.022 a 522.031, de
27-12-61
The Singer Manufacturing Company'
Estados Unidos da Américá

Classe 12
Botões, alfinetes comuns, fecos torreal..
ços e demais miudesas de armarias não
incluídas nas classes 13, 22, 24 e 48
Classe 40
Móveis de metal, vidro ou madeira, estofados ou não, colchões, travesseiros e
acolchoados para móveis
Classe 17
Artigos, máquinas, e instalaOes para
escritórios e desenhos, não incluídos nas
classes 38 e 40
Classe 21
Veículos. e suas partes integrantes, exceto máquinas e motores
Classe 36
Artigos de vestuário, de tõda sorte,
inclusive de esporte e para crianças
'fraldas, cueiros, etc.)
Classe 24
Artefatos de algodão, canhamp, linho,
seds, lá e outras fibras, não Incluídos nas demais- classes
Classe 47
Combustíveis, lubrificantes e substâncias
iluminação e
e produtos destinados
ao aquecanento
Classe 22
Fios em geral Para tecelagem e para
USQ comu.n. lanhas de costura, para
bordar, para tricotagem, até. (exceto
barbante)
Classe 49
Jogos de sócia espacie. brinquedos e
passatcmpos; petrechos 'a artigos para
fins exclusivamente desportivos, exceto
vesti:Sidos
• Classe 23
'tecidos em geral.
•
-Têrmos as, 522.032 e 522.042. de
27-12-61
The Singer Manufacturing Company
Eg t 'dos Uniaos da América

,

'

Termo n.9 522.047, de- 77-12-61
Classe 22
Fios em geral para tecelagem e para Luitpold Produtos Farmacêuticos 'Lt.
São Paulo
uso comum. Linhas de, costura, para
bordar, para tricotagem, et, ,(exceto
barbante),
Classe 40
Móveis de metal, vidro ou madeira, esClasse 3
tofados ou não, colchões, travesseiros e
Um prepaardo farmacêutico •
acolchoados para móveis
Classe 36
Termo n.9 522.048, —de 27-12-61
Rossine Camargo Guarnieri
Artigos de vestuário, de taida sorte,
i
São Paulo'
inclusive de esporte e para crianças
•
Vaiadas, cueiros, etc.) 'Classe 12
Botões, alfinetes comuns, facas corrediços e demais mIudesas de armarino não
Incluídas nas classes 13, 22, 24 e 48
Classe 47
Combustiveis, lubrificantes e substâncias
Classe 32
e produtos destinados à iluminação e Para distinguir jornais, revistas e .publiao aquecimento
cações em geral. Albuns. I rogramas
radiofônicos. Peças teatrais e
Classe 47
cinematográficas
Combustíveis, lubrificantes e substâncias
e produtos destinados à iluminação e ao
Termo n.9 522.049, de 27-12-61
aquecimento
Rossine Camargo Guarnieta
São Paulo,
Classe 49
Jogos de tôda espéde, brinquedos e
passatempos; petrechos e artigos para
fins exclusivamente desportivos, exceto
vestuários

culTRoLD

Panorama
dos Estado-si

Panorama
Estadual

• t.

ararem n.9 522053, de 27-12-61
Rossine Camargo Guaraleri,
São Paulo

'anorama
Econômièoi
Classe 32
Para distinguir jornais, revistas e ptae
cações em geral. Albuns. Progran
radiofônicos. Peças teatrais e
cinematográficas
Termo 11,9 522.054, de 27-12-61
Rossine Camargo Guarnieri
São Paulo

1

Panorama
do Brasil
,

Classe 32
Para distinguir jornais. revisas e pul •
cações em geral. Albuns. Program,
radiofónicos. Peças teatrais e
cinensatográficas
Termo n.e 522,055. de 27-12-61
Rosaine Camargo Guarnieri
São Paulo

Termo n.9 522.043, de 27-12-61.
Nelson Batista de Macedo, João Daltro
•
de Almeada, Elmo Baptista Caralia AiClasse 32
tamiso de Almeida Reis, Astrogildo de Para distinguir jornais, revistas e aubliAlmeida Reis Filho, Jucelino Avila Ma- cações em geral. Albuns. Programas
caiado, Rubem de Olveira -e Antonio
radiofônicos. Peças teatrais e
• Mizzon
cinematográficas
Classe 32
32
Guanabara
Para distinguir Sornais, revistas e publi •
Ume
522.050, de 27-12-61
cações em geral. Álbuns. Prograruar.
Rosaine Camargo Guarnieil
w
radiofónicos Peças teatrais e
São Paulo
cinematográficas

Panorama
de São

VIOLINOS DO RIO)'
DANCA

Classe 32
Programas radiofõnicos e de televisão

Panorama
Universal

Térmo n.9 522.044, sie 27-12-61
Nelson Batista de Macèdo, João Daltro
Classe 32
Almenda, Elmo Baptista Casella Aldistinguir jornais, revistas e pablitamiso de Almeida Reis. Astrogilda de Para
21!meida Reis Filho, Jucelinc Avila Ma- cações em geral. Albuns Programas
radiofónicos. Peças teatrais e
chado. Rubem de Olveira c Antonio
Cinema tográ ficas
i zzon
Guanabara
Tèrrno n.9 522.051, de 27-12-61
Rossine Camargo Giarnicri
Sao Paulo
))

• <I VIOLINOS DO RIO

SHOW
'Classe ' 32
Programas radiofônicos e • de televisão

Panorama.
Mundial -,

Tarai° n.9 522.056, de 27-12-61
Ferrugipol Indústrai e Coa:ardo Ltda
Paraná

• FerrugiPõe
Classe 1
Artigos da classe
Terno n.9 522,057, de 27-12-61
Droga Unidas Ltda.
Paraná

Vittw
Classes: 3 e 4a
Título

/

Termo n.a 522.058, de 27-12-61,
Temia na 522.046; de 27-12..r,1
Indústrias Gráficas Bandeirante Ltda.
Claase
32
Siprometa S. A. Importação Exportação
Paraná
Para distinguir jornais. revistas e publialaanabaris
Classe 32 .
•
cações em geral. Albuna. Programas
jornais, seva:tas. e publ.sações em oe.
radiofônicos. 'Peças teatrais e
ral.
Proaránas radiofônicos.
cinematográficas
."
Peças te a :73i1 e cinsanatográficas
Termo
n.9
522.052,
de
27-12-61
Classe 17
Classe 21
Rossine Camargo Guarntsri
Artigos
máquinas
e instalações para
Veiculas e suas partes integrantes, exSão Paulo
escritórios e de desenho não incitam
. ceio máquinas e motores
nas classes 38 e 40
Cise 17
Têmio n.9 5221.059, de 27-12-61
'Artigos, ai:minas e iastalações paia
Carpintaria Santo Antonio Ltda,
escritaaor, e c;ass-rialsa. naa incluídos nas
Paraná
ala :ses eaa e 43

Bande
iranr.(f'

Perizadina

Classe 24
Artefatos cls aiolo. ,cãaharno linho,
juta, sada, Isi e n::rros 'fibras. não -mcluidas sas eertnir; classes
'Cisais 23
Tctidos co, geral •

Continental

Clsase 6
Máquinas de soldar

Classe 32
Para distinguir jornais, revistas e publicações em geral. Albuns. Programas
• radiofônicos. Peças teatrais e
cinematográficas

Carpintaria'
.banto-Anténiii
'
•

Classes: '4"e 33
Título •

I
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elevereiro de 1262

Tremi n.° 522 .bk,: de 27-12 .61 . •
•Ternich a.' 522;068, de 27-12-61:
.
ns. 522.080 a 522.085 de
Loja Triunfo Ltda.
Sociedane ne rirtigos Higiênicos Onibla
27-12-,-61
Paraná
S. A.
Manoel Pereira de Alineila S. A.
Classe 3i9Indústria e Comérc,lo
Rio Grande do Sul

• Tenno n. 522.094, de 28-12-61
Pavei Liaià8 Cia. Indústria e Co'inercie
Guglipavi
Santa Catarina

aloja Triunfno

PLIVJG

Classes: 11 e 48
Título
las

Termo n.9 522.061, de 27-12-61
ConstrutOra Rodotécnica Ltja,
Paraná

Consttutora
Rodotecnica
Classe 33
Título

Guanabara

Termos ns, 522.069 a 522.073. de
27-12-61
Sociedade 1k -ice:mica Para Indústria e
Lavoura
Guanabara

Classe 40
iSancos, cadeiras, camas, colchão, cana.
pés, colchões comuns, colchões de mo.
Ias. divãs, esprguiçadeiras, mesas, poltronas, sofás, e sofás camas

'INDOSTRIA INASILELM

Classe 41
Classe 41
Ervilhas
Classe '41
' Ervilhas
Classe 41
Ervilhas
Classe 41
Ervilhas
Classe 41
Ervilhas

IL

Termo n. 522.062, 'de 27-12-61
RárPc., Relógio Federal Ltda.
Guanabara

244-Lát .2eectrake

BRASILEIRJ

Copo de papel,. guardanapos de papel,
papel -higiénico e toalhas de papel

Indústria Brasileira.

Termo n.9 522.095, de 28-12-01
Lourival Abreu
Santa Catarina

Classe h
• , Artigos da classe
Classe 32
Classe 9 .
Titulo
Instrumentos musicais e suas parte intearante.s, exceto máquinas falantes
Termo n'.9 522.063, de 27-12-61
Termo u.9. 522.086, de 27-12-51
'ibeiro Franco — Comércio e RemeClasse 10 • Printec Artes Gráficas L'mítada
ientações Ltda.
Artigos da classe
Guanabara •
Paraná
'
s
Classe
12
.
•
Botões. alfinctes-connuns, fechos corrediços e demais miudezas de ammtino
não incluiçias nas classes 13, 22, 24 e 48
Classe 38
Classe 41
Classe 13
Papel
de
escrever,
papel almaço, papel
substâncias alimentícias e seus prepa- Joaleri ne artigos de -metais preciosos,
linha d'água, papel em bloco para
rados
semi-preciosos- e suas imitações, usados
anotações
como adornos e não incluirias em outras
•••n•.,
Tenro ri.° 522.064. de 27
classes;
pedras
preciosas
trabalhadas
e
522.087,-de
27-12-61
Termo
n.9
Norpeças Ltda.
suas imitações
Ocrel — Sociedade Civil de Consultoria
Paraná
Industrial
Te--no n.' 522.074, "de 27-12-61
São Paulo
Macio Agnaldo Ribeiro

PRINTEC

21410.41 Szhanca

ABREU
T tidústria.

Brasileira

Classe 40
Artigos na classe
Termo n.9 522.097, dz 28-12-61
Peplau, -Costa
Cia.
Santa Catarina

CAMPINAS

Brasília

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes exceto máquinas e motores
Termo n.9 522.065, de 27-12-61
Alfredo Costa Neto
iinas Gerais.

edrazul
indústria Brasileira

Linlúsirla Brasileira

CAlt IIARISSOL

Ind. Bras.. Classe 41
Para impressos, publicações, sacaria, embalageus e outros veícuols de publicidade

Termos ris. 522.088 a 522 092 de
27-12-61
Comercial
de
Produtos
de Consumo
Teimo a..9 522.075, de 27-12-61
Doméstico Assumpção S. A.
Mar; I " r .ourcles Borges da Fonseca
São Paulo
Amado
Brasília
IINN TITUTO DE BELEZA ELLE

Classe 41

Terno n.9 522.066, de 27- 11
Ernst Becker
Rio ,de Taneiro

C'

Classes' 33- e 50
Estabelccitneuto
fitulo

Classe 1
Classe 3
Classe 48
Artigos da classe

Termo n.9. 522.076, de 27-12:.61
Mar d- l• ()urdes Borges da Fonseca
Amado Brasília

• Classe 14
-Artefatos de vidro

Rtr,E ET WIT- SAuri-As -

Termo n.9 522.067, de 27-12-61
Helmar - Comércio e Indi•"'-'-• "da.
Guanabara

Classes: 33 e ..).0
Titulo de Estabelecimento

E

Santa Catarina.

•

Indo Brasi1e4ra

• ‘Indústria Brasileira
inwbrnecna

Termo n.9 522.099, de 28-12-61
Mario Crlppa S. A. Indústria, Comér,
cio e Agricultura

LIANE"

Termo n.° 522.077. de 27-12 61
Oréclio Alves de Rezende
Brasília

Classes: 21 e 53
Titulo de Estabelecimenti.

Termo n.9 . 522.098, de 28-12-61
Sociedade União Colonial S. A..
Santa Catarina
-

Classe 41
Queijo prato

Termo n.° 522.093, de 28-12-61
Maximiliano Gaidzinski
Santa Catarina
•

Irrntiá8T0 -Ler:as para fre1r,n

Classe 50

•

•
Indústria Brasileira

Cale em grão, torrado, atole° e

empacotado

•Classe 23
Tecidos

Classe 33
Tit n/o de Estabeleciment,...

Classe 16
4

Azulejos ladrilhos, ' telas ' e tijolos

tnduBtria Brasileira,
ClaSse 41
Arroz, farinha de nuadio,-.1 lar;alia

trilho e fubá

•

-
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.;
Termo a.° 522.100, de 28-12-61
Irmãos Nuernberg G Cia.
9anta Catarina

Termo ti.' 522.106, de 28-12-61
Frigorifico Santa Catarina Ltda.
Santa Catarinat

ra~aam

Termo a.° 522.114, de 2J-22-6,
Indústria de Meias Reysinho S. A.
São Paulo
'

» REYSINHO,
Industria Brasiloira
IND. BRASILEIRA
Classe 46
Sabão comum
Termo n.9 522.107, de 28-12-61
Frigorifico Santa Catarina LtrIa
Santa Catarina

Classe 36
Meias em geral
Termo n.9 522.115, de 28-12-61
Ornatex Organização Mercantil de
Indústrias Texteis S. A.
São Paulo

ARNEBANK

n,:41

t'evereiro de 1962 615
;
Tenno nl° 522.121a de 28-12-61
Organização Mercantil de
Indústrias Texteis S. A.
São Paulo

Oenakex

CREDIORNATEX
Classes: 33, 36, 37 e 50
Para distinguir: Prestação de serViços e
assinalar urn sistema de vendas a cr&.
dito, artigos de -vestuário, de tõda sorte,
inclusive de esporte, e para crianças,
roupa de cama e mesa inclusive coberto. y,
res, toalhas de uso pessoal, panos de
pratos e análogos; toalhas de mesa e
impressos em geral

Termo n.° 522.122, de 28-12-61
Classes: 33, 36, 37 e 50
Absolon Alves Macedo
Classe 42
Para distinguir: Prestação de serviços e
Ceará
Aguardente pura de cana, aguardente
assinalar um sistema de vendas a crécomposta, aagaceira, bitter, brandy, coAR ARI/1
dito, artigos de vestaário, de tecla sorte,
nhaque, fetnet, gin, quinado, vermute e
inclusive
de
esporte,
e
para
crianças,
IND. BRASILEIRA
vinhos
roupa de cama e mesa inclusive cobertoClasse 46
res, toalhas de uso pessoal. panos de Para distinguir; Amido, anil; alvejantes,
"—no n.9 522.101, de 28-12-61
pratos e análogos; toalhas de mesa e água de lavanda, agua sanitária, cera
Felippe G Cia.
Classe 46
impressos em geral
para assoalho, detergentes, esponjas de
Santa Catarina
Sabão comum
aço, fósforos, lixivia, lixas, lã de aço,
Terrno n.° 522./16, de 28-12-61
pomadas para calçados, metais e obje.
Termos na. 522.108 e 522.109, de
Ornatex Organização Mercantil dc
tos, panos paar polir e para limpeza,
28-12-61
Indústrias Texteis S. A.
panos de esmeril e mataria 'abrasivo,
Indústrias Reunidas Santa Mônica S. A.
São Paulo
empregado na limpeza de matais e obrSanta Catarina
jetos, sabão em pasta, em pó. em flocos
CARNET BANCÁRIO
e sabão emula. saponáccos, velas e
IDdustna Brasileira
velas a base de estearina
Classes: 33, 36, 37 e 50
Para distinguir: Prestação de serviços e
Termo n.9 52-123, de 28-12-61
Classe 41
assinalar uni sistema de vendas a cré- McLintock Whisky (U. K.) Limited
Balas e caramelos
dito, artigos de vestuário, de tâcla sorte,
- Inglaterra
inclusive de esporte, e para crianças,
Tétano r..° 522.102, de 28-12-61
inciustria
Brasileirt.
roupa de cama e aie.aa inclusive cobertoAldo Gargano
res, toalhas de uso pessoal, panos de
Guanabara
Classe 23
pratos e análogos; toalhas de mesa e
•
Tecidos
,
impressos em geral
D iel DE JANEIRO
Classe 36
NOLIDAY
Termo n.9 522.117, de 28-12-61
Artigos na classe
Ceiet S. A. Construção e Exploração
Classe 32
Termo na 522.110, de 28-12-61
de Instalações EIétaicas e Telefônicas
Revistas, jornais e publicações
. Calçados Crack Ltda.
São Paulo
Santa Catarina
Termo na 522.103, de 28.11.41
Oswaldo Becker
CEIET
Santa Catarina
Brasileira
No,

XAVANTE

Industrie Brasileira

rGLIORIA,

Santa Mônica
-

CRISUL

BECKER

Industrie. Brasileira,

Termo n.° 522.104, de 28-11-61
Aldo Dezan
Santa Catarina

. Calçados
Termos ns. 522.111 e 522.112, de
28-12-61
Calçados Crack Ltda.
Santa Catarina
".‘

L

1111~~2222212172"*"
-

thdCistria BrOsiletrci
'INDUSTRIA BRASILEIR0

Classe 36

Calçados
Termci n.9 512.105. de 28-12-61
Frigorifico Santa Catarina Ltda.
Salta Catarina

BLeco DE GALO

Classe 36
Calçados
Classe 35
Couros e peles preparados ou não —
camurças, arcanos, pelicas, solas, solados
e-vaquetas
Têrmo n.9 522.113, de 28-12-61
Lynx Filmes Ltda.
São Paulo

YNCZ

IND BRASILEIRA
Classe ,41
Gordura animal para uso na alimentação

Industria Brasileira!
Classe 8
Artigos na classe

Classe 50
Impressos em geral
Termo n. 9 522.118, de 29-12-61
°matar - Organização Mercantil de
Indústrias Texteis S. A.
São Paulo

• Classe 36

Industria Brasileira
Classe 41
Biscoitos, bolachas e pães

Industria

CRÉDIBANIC
Classes: 33, 36, 37 e 50
Para distinguir: Prestação de serviços e
assinalar um sistema de vendas a crédito, artigos de vestuário, de tõda sorte,
inclusive de esporte, e para crianças,
roupa de cama e mesa inclusive cobertores, toalhas de uso pessoal, panos de
pratos e análogos; toalha de mesa e
impressos em geral
Termo na 522.119, de 28-12-61
Lynx. Mimes Ltda.
•
São Paulo

LYNX FILMES LTDA.
Nome Comercial
Termo n.9 522.120, de 28-12-61
Lynx Filmes Ltda.
São Paulo

LYNX
Idus:tria Brasilelia
Classe 8
Artigos na classe

„
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitivos,
anis, bitter, braady, cOnaçue, cervejas,
essências para bebidas alcoólicas, geneb.,a, fernet, gin, licores, kumel, matar,
punc, pipermint, rum. suco de frutas
com álcool, vinhos quinados vinhos as.
pumantes, vinhos, veraioutes, vodka,
whisky
Termos ns. 522.124 e 522.125, de
28-12-61
Joaquim dos Santos Meira
São Paulo

.VEDETIC
• Classe 10
Para distinguir: Toalhas higiênicas, tania
pões higiênica.
Classe 37
Pira distinguir: Toalhas higiênicas,
fraldas higenicas
Termo n.° 522.126, de 28-12-61
Pa ulo Fullemaa
•
São,paulo

Fçnteado
e 5
CI:j"92
sé 3
Para distinguir: Jornais, revistas, livros,
almanaques, publicações impressas
•
geral
•
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Termo n.° 522.127, pe 28-12-61
Organização Lavanderias Urupá Ltda.
São Paulo

Organização
Lavanderias Urupá Ltda.
Ilr

a

•
Nome Comercial
Teimo n.9 522.128, de 28-12-61
Ideia S. A. Indústrias Plásticas
Guanabara

D RIO OFICIAL, (Seção III)
Wianos na. 522 135 e 522.137, de
28-12-61
Icica S. A. Indústrias Plásticas
Guanabara

iDMApercal
Classe 23
panos de matérias plásticas em peça
Classe 28
-Matérias plásticas em peça
Termos as. 522.138 e 522.139, de
28-12-61
fdrria S. A. Indústrias Plástica
Guanabara

IDÍVIAtela

Termos as. 522.151 a 522.153. de
•
"
28-,12-61
Icima S. A. Indústrias Plásticas
Guanabara

1

IDMAtex
Classe 16
Revestin• ientos de tuatérais plásticas
. Classe 23
Panos de matérias plásticas em peça
Classe 28
Matérias plásticas em peça
Termos ns. 522.154 a 522.156, de
28-12-61
Mula S. A. Indústrias Plásticas

Fevereiro de 1962
Termo n.9 522 . 169, de 28-12-61
Orlando Pelix Teixeira
São Paulo
EXPRESSO
TRANSPORTES CENTAURO,
- Sorocaba- sA0 PAULO - •
Classe 33
. , Tudo de Estabelecimento
Termo n.9 522.170, de 28-12-61
João Mavichian
sa. Paulo

Guanabara

IDMApiso•

Classe 23
'Panos de matérias plastincas em peça
Classe 16
Pisos de matérias plásticas
Classe 28
INOLíSTRIA BRASILEIRA
Matérias plásticas em peça
Classe 23
Classe 66
Panos de matérias plásticas em peça
Termos as. 522.140 e 522.141, de
Calçados
em
.
geral, para homens, se.
Classe 28
28-12-61_
nhoras e crianças
Lama S: A. Indústrias Plásticas
Termos as. 522.157 a 522.161, de
Guanabara
Termo 11. 9 522.171, de ?812-61
28-12-61
Comercial Brant Ltda.
Una S. A. Indústrias Plásticas
São Paulo
Classe 37 •
Guanabara
Toalhas e colchas de matériat. plásticas
Classe 23'
Panos de triatérisa plásticas cio peça
Termo n. 9 522.129, de 28-12-61
Classe 28
[dana S. A. Indústrias Plásticas
Matérias plásticas—eni peça
Guanabara
, radt.istria 'a Brasileira.]
Classe 23
"'Termos as. 522.142 e 522.143, de
Classe 1!
Panos de matérais •Plásticas , em peça
28-12,61
Artigos na classe
•
Classe
24
Idtna S. A. Indústrias Plásticas
Termo
u.9
522.172,
de.
28-12-61
'Rendas
de
matérias
plásticas
•
Guanabara
São Paulo Sizal e Darivadas Ltda.
Classe 28
Artigos na classe
" Classe 34
aa,k,
Cortinas de matéria splásticas
SÃO
PAULO
SIZAL
Classe 37
• Classe 23
Toalhas 'e colcas de matéria plástica
E. DERIVADOS LTDA.
Panos de matérais plásticas em peça
Classe 28
Termos"ns. 522,162 a 522.166, de
Nome Come.rcial
Matérias plásticas em peça
28-12-61 .
Termo a.9 522.173, de 28-12-61
Ichna S. A. Indústrias Plásticas
Trixios as. 522.144 c 522.145, de
José Garcia Harnandez
Guanabara
28-12-61
São Paulo
.
Classe 37
Idrna S. A. Indústrias Plásticas
Toalhas e colchas de matérias plásticas
Guanabara
Termos as. 522.130 e 522.131. de
28-12-61
Classe 23
Idma S. A. Indústrias Plásticas
Industria Brasileira.
Panos de matérias plásticas em peça
• .4
- Guanabara
Classe 23
.
Classe 25
Classe 24
Panos de matérias plásticas em peça
Decoraaães e ornamevta 1/4 ôea . •
Rendas de matérais plásticas
Classe 28,
Classe 28
Termo rt.9 522.174, de 28-22-61
Matérias plásticas em peça
Matérias plásticas em Peça
• Athayde da Silva Dias
Termos as. 522.146 e, 522.147, de
Classe 34
Brasília
Classe 23
28-12-61
Cortinas de matérias plásticas
Panos de matérais plásticas eia peça
Idtna S. A. Indústrias Plásticas
Classe 37
Classe 28
Guanabara
Toalas e colcas de matéria- plástica
Matérias plásticas em peça
41.
Teimo n. 9522.167, de 28-12-61
Termos as. 522.132 e 522.133, de
Sociedade Imobiliária e Coas,
Sical
28-12-61
Classe 23
trutora Albuquerque Ltda.
Idrna S. A. Indústrias Plásticas
Panos de matérias plásticas em peça
Guanabara
Guanabara
"
Classe 28
Classe 16
Matérias plásticas ctu peça
Materiais de construção
NO.*
Termos as. 522.148 a 522.150, de
Termo n.° 522.168, de 28-12-61 28-12-61
Tapeçaria Leninha Ltda.
Idma S. A. Indústrias Plásticas
. Guanabara
Classe 23
Guanabara
Classe 43
Classe 28
Agua mineral gazosa
Matérias plásticas em peça
Termo a.° 522.181, de 21i-i2-61
Termos as. 522.134 e 522.135, de
Vinolia Comaany, Unita/
28-12-61
Classe 23
Inglaterra
[dna S A. Indústrias Plásticas
Panos de tnatérais plásticas em peça
Guanabara
I ndústria Brasileira
Classe 28
UM RAIO DE SOL EM SEUS CABELOS
Matérias plásticas em peça
Classe 34
Classe 40
Passadeiras de matérias plásticas
Móveis estofados em geral
Classe 48
Classe 23
Perfumaria, cosméticas, dentifricios, sa.
bonetes e pra saradu para o cabeIo.
Panos de matérias plásticas em peça
Artigos de toucador e es Uns para os
Classe 28
PREÇO DO NOISIERO DE HOJE: CR$ 2,00
dentes, unhas, cabelo e roupa
Matérais plásticas em peça

IDMAftex

IDMAR-ENDA

BRANT

IDMAbri_lhõ

IDMAcapota

1DMAfiime

IDMAvidro,

IDMAcouro

IDMA passadeira

IDMAflan

A
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