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disparos cle garruchas Monogati- cieclade Anõairna Indústrias Reunidas
Rio, 20 Oe março de 1962
lho - Comercial e Importadora F. Matarazzo.
N' 113.761 - Novo e original deNOTIFICAÇÃO -~ E' convidado Casa Rochinha
N.o 99.182 - Processo para a senho ornamental para tecidos - SoEdgard de it astro Brito, a comparecer a èste Dpartamento, a fim fabricação de anteparos difuso- ciedade !_'Snimilna In,S-istrias' Reunidas
de efetuar o pagamentO da tiixa res translúcidos de matéria plásti- F. , Matarazzo.
NE 119.15-1 - Novo e original pafinal do trino 63.150 modelo de ca pai'a lampadas e tubo de luz
fluorescente Otto Feita de Lo. drõo de tecido - Pabrá.:a de Cordões
utilidade.
Roca.
Santo António Ltda.
C EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
N.o 102.180 - Novo processo
N" 121.834 - Um ludgitho orna•
DIVISA() DE PATENTES
para estabilização de geléia real mental - Indústria Cèratnista de Iii- Pedro Luiz -Vai-1 Tol Filho.
pava Ltda.
'Dia 20 de março de 1962
N'' 118.765 - Novo e original-deN.o 102.323 - Aperfeiçoamentos
NOTIFICAÇAO
na fabricação de colchetes, botões senho ornamental para tecidos - So•
Unia vez decorrido o prazo de ganchos e outros de material dedo& Antinana Indústrias Reunidas
recurso previsto pelo artigo 14 da plástico e n arespectiva incorpo- F. r, latarazzo.
N' 121.852 - Novo e original de»
Lei n» 4.043 de 29 de dezembro ração. As carteiras porta-notas,
de 1961 e mais DEZ DIAS - para capos„'boisas e outros de idêntico cenho ornamental páre tecidos Sociedade Anónima Indústrias Reunidas
eventuais juntadas de recursos, e mateplal - João Ficker.
.
N.°' 104.172 - Transistor de co- F. 15.1atarazzo:
do mesmo não re tendo valido ne-1\1" 121.854 - Novo e original denhum interessado, ficam notifica- mutação Corp of Amesenho ornamental ,para tecidos - Sodos os requerentes abaixo mencioN» 104.732 - Processo de sul- ciedade Animána Indústrias Reunibs
nados a comparecer a 'este Departamento a .fim, de efetuarem o fonação de hidrocarburetos‘alquil F. Matarazzo.
N" 121.855 '- Not.:. e original depagamento da taxa final concer- arilados - Continental 011 Co.
nentes a expedição ci'os respectiN.° 105.984 - Indicador de ní- anho ornamental para tecidos - Sovos certificados dentro do pra= vel com sinalização luminosa - ciedade Anônima Indústrias Reunidas
de SESSENTA DIAS - na forma Fábrica Italiana Magnep •Marel- F. Matarazzo.
N" 121.944 - Novo e original dedo parágrafo único do artigo 134 li S p
do Código da- Propriedade IndusN.° 108.395 - Máquina de cor- senho ornamental para tecidos - Sotrial.
tar c biselar chapas - Akticho- ciedade Anóaima Industrias
(Expediente . republicado por ter laget Svetsmekano.
F. Matarázzo.
caído com incorreções no Boictim
N' 121.942 - Novo e original deN.o 116.731 - Instrumento de
do dia 19 de março de 1962)
ornamental para tecidos - Somedição especialmente medidor seenho
Foram deferidos os seguintes de velocidade para veículos mo-. ciedade Anónima Indústrias Reuni±:s
Matara:zo.
pedidos de patente de privilégio de torizazios - Daimler Benz AktienN"
121.945 - islovo e original degesellschaft.
tnvenção em face do laudo técsenho ornamental pár., 'tecidos - Sonico:
Foram deferidos os seguinte pe- ciedade Anônima Indústrias Reunidas
N.o 73.134 - Aperfeiçoamentos didos de patentes de desenho -dg F. Tvlatarazzo.
em aparelhos elásticos para ginás- modêlo de utilidade em face do
N" 121.984 . - Um modèlo de flutica.
Raphael Policastro.
laudo técnico (republicado por ter tuador ou bom a de válvula de caixa
N.o 83.403 - Liga ou suspen- saldo com "indeferidos" no bole- d'água - jorgen Vilhelm Kyec1,.
sório para meias Hedwing Ema tim do dia 19 de março de 1962).
N' 121. 994 - Nova e original
Hanny Vagelsang
configuração aplicada a moedores para
NP
56.874
Solado
de
borraN.° 23.672 Aperfeiçoamentos
carnes - Indústria Mecânica Her'em tesouras de podar - Jorge cha para caçado de homem - inana Ltda.
Industria
cio
Borracha
Amazônia
Schueler.
N o 120.672 - Novo rnoalo de
Ltda.
N.° 88.954 - Cola de Sangue
. anel base para rolamento tubular -•
'Fhe Bordou Co.
N» 116.234 - Um modèlo
Eitel Eichhorn.
N» 39.995 - Processo para a cinzeiro - Vieira de Castro CoN" 120.876 - Novo modèlo cie
fabrico de poliole.finas de ele- mércio Indústria S.A,
presilha para garrafas miniatura N' 116.921
Original padrão de Plásticos Industriais Pil Ltria.
vado Pér.o molecular - Farbwerke
Hoechst Aktiengesellschaft Vorm tecido' 0:tofônico - Milton Galo.
N" 121.058 - Original modélo de
Meister Ludas & Bruning.
Avetex Inviveiro para poedeiras
N' 116.925 -. Or:ginal pardão
N» 92.781 - Mandril com refri- tezido Oitofóinco - • Milton Galo.
dústria dc -Artefatos Avicolas Ltda,
N" 12.860 - Novo e original der-,erae.o interna Calumet & HeN" 118.552 - Novo e original desenho ornamental pari: tecidos - Soeia Inc.
senho ornamental para icei :os
N» 04.095 - Máquina para cidade Anônána Indústrias Reunidas ciedade» Anónima Indústrias Reunidas
P. Matarazzo.
abrir Lin -- Jorge Guerreiro.
P. Matarazzo.
N" 12.24865 - Novo e original deiT.° 83.015 -- Aperfeiçoamentos
N9 117.762 - Novo e original deem OA relativos a di:spositivos
ornamental para tecidos - ,Sosenho ornamental para tecidas - S3- senho
•

ciedade Anônima Isclústrias Reunidas
F. Matarazzo.
N' 122.867 - Novo e original -desenho oraarnental para • tecidos - Socieclade Anõ:Vraa Indústrias Reunid-nt
F. Matarazzo.
N^ . 122.931 - Novo modélo de
renda -- Fabrica de Filo S.A,
N"- 122.996 - Nova e original prateleira para doces -- Renato 12izzo.
N'' 123.110
Novo modélo de
rastro para pneumático • Rubber Co Ionited.
N" 123.111 - Novo modêlo
rastro para penumatico - Dunlop
Rubber Co Limite&
1\1" 123.644 - Original padrão em
tecidos - C.R Confecções Francèsas Reunidas S.A. Indústria e Comércio.
DIVERSOS .
•
Therinit ror .
IV' 88.235 - Metal
poration.
Arquive-se.
Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia, 20 de março de 1962
NOTIFICAÇÃO •
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art. 14 da Lei n. 4.018,
de 29 de dezembro de- 1961 e nas
dez dias - para ventuais juntadas fje
recursos. e do mesmo não se , tendo
válido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes a' baixo mencionados a comparecer a èsse 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 art. 134 do Código Ce Propriedade Industrial.
FORAM REGISTRADOS OS SEGUINTES PEDIDOS__ DE
MARCAS.
Ni' 357.645 - Pintex - classe 50
- Pintes Organização de Publicidade
Limitada.
N 9 57 .o18 Pintex - classe 32
- Pintes Organização - de Publicidade
Limitada.
FOI REGISTRADO O SEGUINTE
PEDIDO DE 1NSIGNIA
N° 361.708 - D. G. - calsses
1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8, 11, 14, 15,
16, 18, 20. 28, 29, 31, 35, 39. 91,
'te, - Dias Garcia Importadora
S. A. ,-- De ticórclo com o art. 114
do Código. COM CNCillSãO de gimero
de negócIts relativo a classe 16 jou
face do reg. 165.275).

•.1.
I -

.

•

-

, -- As Repartições Públicas

deverão remeter -o expediente
'destinado à . publicaçãç nos
jorna1s4 -diariamente, al-é às
15 horas, exceto- aos scibádos,
- quando deverão fazê-la até ás
. 11,30 horas.. • '
'
-. As z .ecianzaeões
perlinen.
(es ' à matéria -. retribuída, nos
. .casos
. _ de erros ou .omissões, de- vento .ser for tnuladas por es :rito, à ,ke• ção de - Redação, das
, I às 17,30 horas; no nuiximo
,...lé 72 horas- após a saída dos
.
órgãos oficiais'.
, ,
- Os'originais 'deverão .ser
- ‘Vactilografado. s e autenticados,
ressalvadas,
por quem de - di..
,reito, rasuras e emendas.
- Excetuadas' as ;para o
extertor,
.que . sento -enipre
../
i' anuais, as assinai tiras • • poder• se rio Ninar, em qualquer época,. por seis , meses ou um ano.
.
- - As -assinaturas : vencidas
poderão • ser . suspensas sem
.
. aviso -prévio.' .
Para
facilitar
aos
assinantes
a verificação do pra:o de valiI - - Jade • de suas assinaturas, na

Março de 1962

. DIÁRIO OFICAL (Seção Hl)

1106 Segunda-feira 26_

.
. '
___ As . Repartições Públic,

.

EXPED1-ENTE

.
. •,,t
.
•
DEPARTAMENTO-. DE IMPRENSA ' NACIONAL
,.
OMETOR-GERAL • -

-

ALBERTO DE BRITO , PEREIRA

'

,

pc

C14EFE CO SERVIÇO

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

PU1341CAÇ8ES

MAURO- ,MONTEIRO.

-MURILO FERREIP.A.- ALVES -: ,
.

•

D IÁRIO OFICIAL .
•.
$ eçao it.
.

• i

xnto elo r!opartamonto
idod d o opedlo
d o Fue• lico
do
Nacional do ProprIodada
.
. MIntstario '
.
.,... todustrlat
um Inciactrio a Con..árclo

liceçao

.

.

.

In:grcsao nas olitinasdo
- . Departarrznto de 1;7'; ptcnsa_Nacicnal

.

..
ASSINATURAS

.

-

.
11ErAn.iiçõEs E PAIITICULÁRES

•

.

.

, -

.

FüzeIGNÁIIIOS

• ' Capital e Interior:
'. Copila/ e interior: - ' - •
Semestre
450,00
, '
.•• • Cr$ ' 600,00 Seme::tre . . . C r$
Cr$ 1 -.200,00 Ano . . .. . . Cr$
ano •
000.00
,
Exterior: - '
Exte.
dar
:
.
Ano . .. . . , .Cr$ 1.30000 Ano . ...... Cr$ 1.000,00
•
parle superiet do enderêço vão -continuidade no recebimento
impressos o ;:áincl'o do talão dos jornais, devem os at:sina:zde
. registro, o Jnes
.... , e o ano em (es providenciar a respeelim
•
renovacão com _antecedência
- .
(pie findará.
A fim de evitarsolução
.
, de mínima, de trinta (30) dias..

cingir-se-a-ó às aksinaturas; ,
anua is renovadas até .28 de
fevereiro th: cada ano e ' às.
iniciadas, em qualquer época,:
pelos órgãoS
, competentes.
..-- it 7111.1 de possibilitar á re-•
messa,de valores acompanha. -,
dosed esclarecimentos quanto
•
a - aplicação, • solicitamos •
à .su
itsein os i nteressados prefe';' .
rencialmente cheque ou valel.; .
postal, emitidos (1 • favor . doi'Tesoureiro do 'Departamento;
.
de iniprensa Nacional. •
- Os suplenientos às edi-"--...çães dos órgãos oficiais só se! •
fornecerão aos 'assinantes que3`1.
os. solicitarem no alo da .assi- .
. ,
!maura. , • ,
. . _
.-. O funcionário. publteo fel•
dera! vara krer , itts ao •de'. • ' •
' • `
• '.
conto indicado, deverá • provar
.
eStà condirão no alo da assi-'
-.,! • •
, • - !wiPiTz• • •
• - O custo de cadrt exemplar.
"atrasado dos órgãos oficiais •
será, na venda avulsa, acrescii-,,
do ,de Cr$ 0,50, se do niestfid
ano, e de . C4 1,00, por ano'
deCOrrido.' .
:'.•.;'•
.,„

.
, -è'
.•
' - ,
..
EXPEDIENTE
'DA SEÇÃO DE ' .' . NP 396.403 ,..- Ermenegildo" Mo•- • fahrzenginclustri.e :E. V. -Em face : ' sella -7- apresente procuraçao ,:. EXAME FORMAL do registro internaClonal n" 42.535.
Prossio-a--se na classe 14.
N/ 346.961 ---, Brotialio --=--, classe
Di a, 20 de março de 1962 _
N.o 396:404 - Caserna Produ•
36 -- Jasinia . C:nopa rána I, caitada,
. - -Exigências .
' tos Eevinca Leda,. - Cumpra • a••
- EM face cio. reg. 209,531.
"
•,. . , -- das- • NP 396.'085
'-- Ar neãtio Pereira e xigência
N.,. "47.011 -- QuitanaMha
NP 396.106 -- Esperança Indasse 41 -, ComérciO Indústria._ Gerais de Melo Couto - auranra .as dama"
iria de vidros Limitada --•-• cuin :- _ _
Toncleln Limitada. -= Em. face dos exigêneja4a .
a exigência.'
NP 396.163 - Nideleo Joiac.
•o• pra
rens. 23.638 e ' 223.639.
•
i
.,
„T a
G eleScb . - cumpra .7' .o.s dua, s- exi:
' N./ 358..443- - Civema - c,lasse .7
do"B
.ra%96
11
'4
S°.7
A.
'-P
ro
l3cit
F
it.
o
s
G
e
ierhti
c
a
-clEro
.
•-•
CiVetna S•A , Comércio ":e. . Impor- gamas:
c
- .cumpra a exigência?. ••
N°
- Salada da' Lapa mlia
tacão de Veículos , e Máquinas Açu',
NP
396.416
- 396.117 - BaneLtdw,
cumpaa
as
duas
e,xirren-.
Em
face
ao
reg.:238.462,
--"colas:
• ..• do Códige, • '
ditcaSilva - cumpra a exigência,
..
•
clas
N"
338.765
Cisme
-:classe
,33
•
Londres
FarmáciaN0366.805 • N. 396.418 - finfa° Brasileira
NP 396.461 - Zeta Fábrica de
,
•
Fonseca Nadais (1 Cia. - Em
Lonires LimitnApaielyios. Eletrônicos - cumpra Pré aTeraperança - cumpra a exi- - classe 3 --- Drona -COrn
e'
181.605.
181.604
dos
mo.
face
117
,
art.
o
da. .- De acordo
._ .'•
„ . - genciaa
1. _ exnenci a•
: N7.374.504 - Drive . In - das-. a N.
,
n2'1, do Código.
NP
-396,1422
Charles
Aulit
•-o
396.462
390.463
MeniBraslscs, 41. 12, -43, - Companhia
. .
cucci 8s Cia
, • Ltda. '--- cumpra à Cumpram exigência.
FORAM .INDEFERIDOS OS SE- leira de Comestíveis. ‘-- CM -face do
..
. - .Ns. 396.434 - 396.435 •-• ......
,,,
PEDIDOigDE ari.. 95: n" 5; combinado .com o adi- '.`-c;nt.'12no ...,34 -- Geocava •Instaar-: 396.436 - Incitax Ialerke K.G.
r•LN •
• -GII,INTES
•
,
Oxligo.
do
.
7,
120,
n''
go
•
1VIARCAS. .
•.i- •
-ções• Sanitárias Lf-cia . -- . cumpa
r" lialm
. . Sr, aTe-asky- , - - cumpra .a ex
-• N' 379 . 035 _._. °mala :, . - classe as duas exigencias
•
'.
géneaa .
• • - clas.
• ••
'.
,
.
s
c
Quinava
,,,
• N'' 181;719 Em .
Tubos . Brasilit. -,-lb -d --S:A.
, . „ -, • N. 390.599 -. Panificadora, Lau- : NP 206,, 452 -- M.R.M,. Bandajt,i gs ;707
42 - Socieelaa•-: Brasileira de Vinhos i
,
-- ', r
saneose
Lteife.: -- cumpra a ext:- ra - euunira as duas exinfencitis,
-•
,
*
r.
g
..°
°c°
rege
,iro
do
face
'Imitada . . - Em .
N/ 379.51§.: - Doubl eFace -- - gencia - Prossiga-se sem exalaN.o 396.455 - Lajes saio]. Ltda. .
' '
230.181 :''
classe 36 - Irmãos Dei Guerra Co- sividade cia palavra - café. • ,
. ----- cumpra
. a xgiu:ia
ei
,
sai,
NP 396.459 --- Sociedade Co- tnércio e . Inclús tria S.A.. - por • In- . NP 467.421 - Comércio de Te -•
''
121Saboaria
'
'
187
'
N
pomes
-, Castro
cIírssa • 46 a:fringir o , art. 91 - e 95, IV ,16, do cidos Nazarian S.A. - ' apresen- mareio e Indústria Norte' de Mi- .
dos registros Código.
Lama:acta. .._.._ Eia
'
,
p as
te procuração..
nas Ltda..Socomil - cumra
.
.
• - -. ,
5 ., . '.e .96.442. ;- ''
•
N.° 342.635 - Yammar Diesel duas exi o'ências. :
•
, 16.098
N" 379. 548 - Irmãos Dcl Guerra
eiraa.sil Ltda. :--- cumpra a exiN.o 396°.160 - Sociedade Comain : geglB
....orlass
N9 294.276 .- Guarani --,- classe 4 _
..triarr.S . A. -c
Coméisio e Indils
cio e Indústria Norte de Manas Lia
- Antônio Fazio. -. Em face do re- jb --, para 1../JUDIC r,.c.e. - r
• ,•
•
.
. .
• gistio 241.362.. .
..
fringir o 'art. 91 e . 95, a- 16 .o NP 396.294 -,- Antonio Scarano ninada Socomil - cumpra a exi,
-•
cumpra
a
exigência.
,
gência.
•
classe
.6Pirani
,
CódigO.
305.176
----N9
.
NP 396.362 -. Torrefação . do NP 306.468 ,-- Alfredo Tall-idade s
- •
e
.- Casas Piram.,,5A . Comercio
. Café Rio Doce Ltda.- - cumpra -- cumpra? as: duas exigenclas.,
EXIGÉNC1AS •
•
registro
do
face
Em
IMportactio .
.N
N.° 396.460 - Fe rracclo
duas cx4géPcias -- • internaciona l :a".81 , 125:' IN:fado - por
T/ 336.235 - :11.1e . . Chow. -Bank. "N.o
396. 363. - Companhia Era- narelli -a- t:unapra a exigênCia..
despacho de 26 de ago.sto. de '1959 e -a' Máit,mho , a c7c.ig -ricsa. . .
•
••• sue-ira de Distos --.'.cumpra a exi- • - NP 396.171 - Farinácia 'e Dra..
em vigór até 10 de . ;u1110 de 1966.- :
gnela..: -.- - _ -- ,.
gaia 7*Cc . Abril Lt0.0.-.- -L• cuinn ra ,
a
DIVERSOS
NO317;531: .a.,Afa - classe 6
. ,. • . ';.N .a 396.374- -!-- Jolio. Efstathiadis á exigeneia .
.
i
.
.
:
.
face
do
.
P,s Ltda. - _Em
Ma Au tecsa
. -N' 22.266 . •-•-• Ge Ir.. WeyerSberg e Gabriel 1-latoutunia,n .-r• cumpra: • N.0 30 0. 473. __ Ek.,,s10.: ê.,:, a z-4 . -.,
,..
535
.
-libe.
.,
52
'
I
V
1
;
,internac,ona
regkstro
.
xi
tr pra ta ,egência..,
-aa
•
‘e a - .solução do tênno a , exigência:.
--- tAqui
de .„,
ra e- por despacho de 4 .,de eaar'ço
..' . IN_ 396,393 - 396;402 . - ......
. d.
"CP 590 _ 474 ,..- . Fornecejnma de
.7,
1,8.
de
4
1
abr
de
7
ate
cru
, .
•
.1.-a-';,,t para Cara.,"C•rutão Vila Al.
. 1959 e vigor
• ... ,N i 232.26& -r-' ,Gerh, . Wcyr:rsberg i, 396.100 - 396.399 . - Monitor
' . ,-5 . . . .ifa .,,_...,, c' uuse- 21 • r.. •L-• : 1966.
se a senIução do tènno Mercantil S.A, - cumpram' a .S.' pina - Vala .. --: Cumpra ' a exiM.- '
_- • 2‘,,;cp:iarcla-.•
s, 341.0s
• , a duas exigencias. _ - •i eia.
..
:'•
Warcaacichenverband• For- Die Krilt- 15i .9.).../..
.
.t ..•
.
FORAM : REGISTRADOS OS '.i• EGLIINTES PEDIDOS DE TITLILOS
. ,
N' 349.002 L--• Construtora . Metro•• aolitana -,:-: ; classe 16, 25, 33 :-•_:_Colm.
panhia .MetropOlitana de Constru-O es,
. - De zicórdo- com o .,art.: 117, n" 1,
" do . Código.-._ . /. . .
' N 9 349.190 •-•••• Servilar 'a ,Serviçe
do Lar - csSeS
la 6. 8, 16, 21. 41 '---Cipropar• S ..h. Comércio e . Ira port 3 •
- ção. - 132 acõrdo com o . art. 121 .

-•

•-

• ,.

•
'

.
.

.._

.

,

: .

.

,

.
-

.

,
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-Q
N.° 396.520 - Pintucci Spadari &
N.° 396.802 -- Z96.803
Indústria Biofarma-N.° '496.584
&titica S. A. 2 CriMPra as duas exi-, -^ 396.805 - "Laboratoiics'sLaroche Cia. - Prossiga-se como titulo de
ir
tabelecimento.
Navarron - Cumpra a exigência.
geladas.
N.° .396.806 - 396.807 - Merck . N.° 396.563 - TV Racliocentro
Confeitaria Bomi
N." 390.585
Ltda. - Prossiga-se sem a máquina
Maachè -Ltda. - Cumpra á exigência. aá Co. Inc. - Cumpra a exigência.
N.° 396.809 - . Platt Bros, (Sales) grifada à fls. 6.
N.° 396.591 - Pucci t'.1 Companhia
N..° 396.644 - Retifica Meto Geral
Limited
Cur.o-m a exigência.
- Cumpra a exigência..
N.° 396.818 - João Corrêa de Sou- Ltda. - Prossiga-se .com exclusão de
N.° 396.592 - Metalúrgiza Strong.
Cumpra as duas exigências, - báscula classe 8 e floretes classe 18
za
Ltda. - _Cumpra ai exigência.
, N.° 396.597 - 'Confecções, Nilza • N..° 396.621 -396.623 • 396.824 c *considerando substauidas as expres- • - Fábrica de Filo S. A. - Cumpra sões guarnições, acessórios c `Wenn!.
Ltda. - - Cumpra á exigência.
lios por partes Integrantes:
•
N.° 396.600 - Panificadora Lousa- a exigência._
N.? 396.838 - Hilda da SAva
N.6 396.836 - Sociadade.• Brasileira
nenSe Ltda. - Cumpra as duas cai:
de.S.anaarnento Sobrasa Ltda. - Prosrcd --a Cumpra a exigência:
gências.
N.° 396.849 - Indústria de Sou- siga-se sem as escalas classe...8.
N.° 390.606 - 'Victor L. T. Kro• N.° 396.87:1 - Trepilação de AraMiaus Minerais Ltda. - Cumpra as tiens Milmar Ltda.. - Cumpra a . exigência,
ates em geral . Eatrafil Ltda. - ProsQ. •
duas exigências.
e Repre- ga-se excluindo-se reivindicação dos
N.° 396.861 N.° 396.607 - Agência Brasileira
Cumpra artigos as expressões em geral.
de Passagens' Passabra S. A. - Cum- aentações Grisolia
NP 396.194 - Frigorífico Itapavi
as duas exigências. •
pra a exigência.
•• N.° 396.862 - Adriano d.e Oliveira Ltda. - Prossiga-se com exClusão de
N.° 396.610 - Orla Comércio InCumpra as duas exigências.
araocotó classe 41.
dústria dé. Refrigerantes Ltda. - CumN.° 396.88.-- José João sarda tauln nafp cmfp crafpa vbgçi
pra- a exigência.
Cumpra a exigência; •
• N.' 396,614 - Produtos Industriais • • N.° 396.86-1 - Farmácia Tudo Atui
EXPEDIENTE DA SEÇA0
e Laboura Pil S. 'A. - Cumpra as Lida: - Cumpra a exigência.
- DE INIERFERRNCIA •
duas exigências.
N.° 396.865 - Comércio de Pneus
Da 20 de março de 1962
N.° 396.615 - Narberto Ricco S. Rant Ltda. - Cumpra a exiaência. • • I
A. Comércio c' Importação - Cumpra
N.° 396.867 - Indústria c- CornarNOTIPICAC7a0 •
as duas exigências.
cio de Peças Gastuan Ltda. - Cum- 1
'. Uma vez decorrido o prazo de reN.° 396.616 - Antônio T. Vascon- pra a exigência.
curso. previsto pelo artigo 14 da •Lei
Cumpra
a
exicelos E •Cia. Ltda.,
N.°
396.868
-Tipografia
e
Pa
n."
4.048, de 29 de -dezembro de 1961
gência.
pelaria Theophilo Campos Ltda.
N.°396.617 - Florença Arte Devo. Apresente procuração - Prossiga-se e anais dea dias - para eventuais junrações S. A. - Cumpra a exigeucia. com exclusão- de papel mata borrão. tadas de recursos, e do mesmo não se
tendo valido nenhum Interessado; ficam
M. 1. L, Minera- r cia
• N.° 396.618
17.
'çtio lia Ltda. Cumpra á -eiciaencia.
N.° 396.869 - Francisco Saibo -- notificados os requ(rentes abaixo Itell n
CienaZiOS á comparecerem a êste DeN." 369.619 - M. I. L. Minera- Cumpra a exigência.
- N.° 396.670 - Panlficadera e Coro partamento a fina de efetuarem o pagao lia Ltda. - Cumpra a 'terigencia,
mente da taxa rival concernentes a exN.°, 396.624 - Bar é Café Castra. feitaria Ponto Final 12 Ltda. - Cum- pedição dos respectivos certificados denpra
as
duas
exigências.
•
Cumpra a exigência.
Alves Ltda..
N.° . 396.872 -- Med Paras índias. tro .do prazo de sessent a dias
N.° 396 ..625 - Agencia Oficial de
forma do parágrafo único do artigo 131
•
teia
Comércio e Importação Lida.- - do
Cumpra a exi•
Propaganda Ltda.
Código cia Propriedade Industrial.
.
Cumpra
a
.
exigência.
•
gência.
.
N,°
396.882,
Companhia
FabricaForam deferidos os seguintes pedidas .
N.° 396.631 - Texas Kiri
dora de Material Elétrico C. F. 1"...L. ck numas:
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 396.632 - 396.633 Meto:. - Cumpra a exigência.
N. n 153.791 - Laborita
Guter- .
N.° 396.884 - Leonel Celestino de
nlea likrom L tela.' - Cumpra a eximnn 6 Co - Classe 22. •
Gouveia
Cumpra
a
exigência.
gência.
N.° 234.523. - Ideal
Ideal InN.° 396.885 - Confecções Sport
gên,cia.
N.° 196.634 a-- -Cor lume Alvorada
Anate>: Ltda. - Cumpra a exigência. dustries Inc . - Cla.sae 11 (sem
• NP 398.542 - Sindicato dás Me- S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 396.886 - Bar e Café Altar-se ao -uso exclusivo . da expressão Ideal).
dicos de São Paulo - cumpra a
N.° 396.635 - W. P. Vicia Pin- Ltda. - Cumpra a" exigência.
N.0 -243.604
•
Vem - Indústria e
exigência..
to- Cumpra as duas exigências.
N.° 396.868
Leonel Celestino de Comércio Nogueira S.A. (";--. Classe 15.
N.o 396.543
Itu Imohiliária e
N.° 396.640 - ,Farmácia do CarN.° 313.016 Solcolonia e;titCumpra a exigência.
Agrícola Ltila • - cumpra a • exi- mo Ltda. - Cumpra as duas exigên- Gouveia
N.° 399.505 - Dr. Guilherme Ciem. dart S.A. Indústria c . Comércio acias.
Classe . 43.
N.o 396.544 - Ibrasa Instituição
baila - Cumpra a 'exigência.
• N.° 396.640 - Farmácia do Carmo
N» 318.330 - Universo - Gráfica
.N9 400.589 - Instanto Brasileiro
Brasileira de Difusão Cultural S. Ltda. - Cumpra as duas exigências.'
A.
de Administração Municipal - Apre. Universo Editõra Ltda. - Classe 32.
cumpra a exigência.
N.° 396.641
Metalúrgica Perico sente clichê.
Ns. 396. 545 - 396.546 N.° 331.268 - Gardenia - Temi!
Ltda. •- Cumpra as duas exigências.
Scavone S.A. --- Classe 37.
396.547 - - Indústria de Cortiças
DIVERSOS
N.°396.642 - Esteger. Estamparia
N.° 340.855 - Imperial - He/minto
Funchal Ltda. - cumpra a exiTécnica Geral Ltda. - Cumpra aa
N.° 394.939 - Georgens Dusin - -Teixeira & Cia. Ltda. - Classe 14.
gência.
•
Prossiga-se substituirdo-sa o vocábulo •N.° 344.190 .-. Paraizo
NP 396.550 - Sociedade Indus- duas exigências.
Siqueira
N.° 396.643 - Lanches Acadêmico assunto por artigo.•
& Costa Ltda. .- Classe 41.
trial Importadora e Exportadora
N.° 396.466 Granja Sicupira S.
Tec-Fil Ltda.- - cumpra a exi- de Santos Ltda. - Cumpra as chias
N.° 346.227 --'Crai Calí! Regência.
exigências.
A. - Prossiga-se apenas com alliMUIS unidos Agro Industaial S.A. (CRAI)
N.o 396.551 - Itu Imobiliária • N.° 396.649 - Laboratório de Pró- vivos, os abatidos são da classe 41,
- Classe 42, -c Agrícola Ltda. - Cumpra a tese Vitacromo •Lida. - Cumpra a
N- Litografia Izidoro
345.61? - Corretaexigência.
a
exigência.
Nano Ltda., Prossiga-se sem o mata- gens Flama 'Imóveis '•Ltda. -- Classe
Comércio, Importação e Exporta- • N,.° 396651
Mcgraw E,dison borrão classe 1i.
número 32.
çã.o S.A. - cumpra a exigência. Company - Apresente procuração
N.° ,396.486 Têxtil Montes HuN.° 357.740 Vulcaflex Vidram
Prossiga-se
com
exclusão
de
partes
inmilhas Ltda. - Prossiga-se com ex• Material Plástico S.A. - Classe 23.
NP 396.554 - Indústrias Gemrner do Brasil Ltda. - cumpra a tegrantes de aparelhos caie s ão classi dusão de brise-brises, mosgttetalros e • N.° 360.131 - TV Centro --- TV,
-ficadospelmtér .• tule.
Centro Equipamentos Eletronicos e de
NP 396.564 -.TV liadiocentto
N.°
396.509
-.
Viagens Radio S.A. - Classe 8 ( sem direito
N.° 396.652 - Mcgraw Edison
Ltda. - cumpra a exigência.
'Pi siga-se aem ao uso excluaivo de TV). ComPany - Apresente Proc uração -- e Turismo Ltda.
•
N.° 396.568 - Sperry Rand Corpo- Prossiga-se' com exclusão de partes in- o que foi grifado a ãs.- 5 caue é a.41
N.° 377.160 Cia,' Itaration - Cumpra a exigência.
tiaia de Bebidas - Cla.ses 42.
tegrantes de aparelhos que rão classi- elaase 6. \N.° 396.569 - Corticeira Guarani ficados pela matéria-prima.
N.° 396.510 - 396.5i1 - Júlio dos
N.° 379.423 - Camara Djalma
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 396.658 - Oficina Lemcke Santos -Prossiga-se seta argila ati- Emanai: S,. A. Comércio e Indústria N.° 396.578 - Jandir de Paula Lei. de ReVisão de Motores S. Cum- vada para descoramento de óleos clas- Classe 41.
se 1. t. Sampaio - Cumpra a exigência.
N.' 379.506
pra as duas exigências.
N
Mercearia:s
N.° 396511 - dos Santos .a Ci011atS , S .7k . Classe 43 (consideram.
N.° 396.582 - F Sayon S. A. CoN.° 396.659 -.Oficina Lencke de
mércio c Indústria de Perfumarias - Revisão de . Motores- S. A. -- Cum. Prossiga-se só para anila natural que do-se 'conick distintiva ..a forma de reé da ziaose 4. •
Cum pra a exigencia.
presentação da -marca).
pra as duas exigências.
N.° S96.518 Pintucc.4 Spadari ô
N.? 379 340 - Internorta`
N.° 396.583 - Indiastria BiofarmaOficina Lemcke
N.° 496.660
laico.c-étnica S. A. - Cum as duas exiaen- Revisão de Motores S.
- Cuia- Cia. - Prossiga-se copio marca mixta norte Sociedade' da Representações
. cias.
para ficar capedido cal ordem. •
mitacla -. .Classe 4.
ora a exigência.
NP 396.475 - Importadora Elétrica Nelmf Ltda. - cumpra as
duas exigências.
NP 396.476 - Hitom1 Motors
Ltda. - cumpra as duas exigências.
N.o 396.478 - Norberto "Ceco
S.A: Comércio e Importação . .cumpra as dub,s exigências.
NP 396.479 - Panificadora
Gualauna Ltda. - cumpra a exigência.
NP 396.435 - Indústria e Comércio Eletro Técnica Deltron Limitada, - cumpra as duas exigências.
N.° 396.489 Indústria e. Comércio Artepapel Jabaquara Limitada, -- cumpra as duas exi.gênclas.
NP 396.490 - Cobrasp - Sociedade BeaSileira Organizadora de
,Serviços Públicos Ltda. .- cumpra a exigènela.
N.o 396.491 - Indústria e Comércio Artepapel Jabaquara Limitada - cumpra as duas exigências.
N.o 396.493 - Companhia Telefônica Saltense - cumpra a exigência.
NP 396.405 - Droga Nissei Limitada - apresente procuração.
Ns. 396.490
396.500 396.501 - 396.502 - 396.503 396.504 - 396.505 - 396.506 396.507 - 3•6.503 Sax Sport
Modas S.A. -- cumpra a exigência.
N.o 306.513 - Oficina 'Técno
Diesel Plracicabana, Limitada cumpra a exigência.
N.° 396.515 - Indústria Tipo-.
gráfica Aimbê Lida. - cumpra
as duas exigências.
N.° 393.516 -- Sevai Pavimenta- ção e Terraplanagem Ltda. otimpra as duas exigeneirrs:
N.° 396.517 -• Emprêsa Diário
da Tarde Ltda. - cumpra a exi-

•
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N.° 379.555 • Interestados - Lite-)
Exigéncfa
restados Sociedade de Representiçõesi
N.9 352.244 - Cacie Comp. de AdLimitada - Classe 4.
ministração - CenEtruçii...s Ind e CvN.° 379.790 - &Ilha de Engenhai mercio - Satisfaça
ria - Expedito Godoy Castro Dirrsos
Classe •32.
N.
211.649
Csa Mappin • S. A. I
N.' 379.944 - Ccsonak'
LahoraModas -' Aguarde-se.
tório Roma Ltda. - Classe 3.
Foi deferido o seguinte pedido de . N. 9 274.263 - Ca:a An glo .Basileira S. A. Modas Co: I• fcrçÓc`s q Escomereirl:
zar - Aguarde-se.
N» 285.079 - Danuhio - Comp. •
N. 9 .291.126 - Labora1órlo Luer
de Grrndes Hotéis Varam - Clasres. Ltda. - Aguarde-se.
•
N. U5.08 - C c.sa An;lo Brasina . 33 e 41. (art. 114 do Código. •

Shell X-100 nLinero 241.668;.
número 244.711;
Cro ,,;,m IvCirr.cro :;!!!:4.71.2;
Dhs nitm-ro
Curni ,-;01 núIii6fo
Cola,s

Eu.

.273;

'19 :

Tcepc1

p ún)er.o
r:23;
enfmi5 21. 1.: me ,r)
9.47 :
leira S. A. Medra ConecLic-õez e.
Limea flún1 g9.9,13:•
Fe.T.rn . deferdos os .seguintes - peO:ideN. Bazar
Aguarde-se.
N.° 305.040 - C.u.a . Anglo Brasi- k Einbemiis'nero 230 034;
de nome comercial:
leira Modas Confeczéss. e Bazar 245-27;
s.
N. 281:757 - Bonita Confecções Aguarde-se.
Rsvista 211 .211 número 241.528;
O Re-,;er , o:ei:
Lirnitiida -- -Bonita'. ConfeçOes Ltda. I N." 319.776 Casa Anglo Brasini:;mero
leira Medas Ccn_ebec., c Bazar -1 215.529; .
(art. 109. a.' 3 do Código).
Aguarde-se.
N.° 293.701
-Grécia Hospitalar Li25.R30;,
Casa Anglo Brasi- Shell Cr.rdium
N. 310.777
Shell .T,ta nit:).'wro 245.9n:
Greco Hospitalar Ltda. (ar- leira Modos Confcccilie.: e 'Bazar I
tigo 109, n» 3 do .Código).
FlOria número 246.255;
Aguarde-se.
N." 299.955 Irmãos Peres Co-.
Terolas número 246.4r.l5i
N. 9r, 329.292 - 1,,Illtona,,..zs 8.: Fi- I1
mercio c Indústria S.A. - Irmãos: 1110 Ltda. - Aguarde-se. Tonna número 246.563:
Peres Cernércio e Indústria S.A. (ar-; -‘-/Sr .'? 325.997 - Socicta Azionaria»
Gadinia. número 2,18.201;
Verrnouth
Aperitivi
Spturianti
E.L11
I
tigo 109, n.". 2 do Código) .
Argina inonero,243.202;
I Edis/1 1
N.° 347.180 - Companhia Dr3a;a1 Gancia 8: Cia. - Aguarde-se.
3ela número 243.203;
- N. 341.937 -- Santo Antonio doai
t Alexia número 248.204;
ie Pctróleo S.A. - Cia. 13;ania de Pobres Ltda. - Aguarde-Se.
)etróler S A . (art. 109, n» 2 do
Shell M ysella número 248.203;
N. 311.403 - Coinnania Industrial,'
. •
y Comercial Tres Monte,. S. A. -,I,
Tivela número 248.206;
.
•
Aguarde-se.
Shell número 248.608:
Forem deferidos 03 seguintes peBrasiglo.'
N.
344.21
Casa
An
.
Gleba número 248,767:
didos de
dc esiobe!ecinicaio
leira S. A. Modas Confecr:tics e BaMe hna.número 248.763:
mv
Ag
crde-se
N. 9 333.726 - Laboratório Q UIMI
Shell Tox numero 252.886;
N. 345.798 - Abrahim Rijas Repreuntr.çõei IneorpozatIns-m)
, I Crown número 257.167;
Ltda. - 'classes 1 - 2 --41 - 48 . -- Aguarde-se.
N. 3l3.045.- Leop Stahl - Agnnr- • Noyaro número 253..991 as alte3 - (art. 117 do código com inalitf.no tia classe 31.
N. 9 352.116 - Marta da Ltà' dos rações de nome - .Anotem-se
alterações de nome.
N: 9 313.655 - Agro Pecuária e In- Santos Auxiliar - Aguarde-s2.
Armanvz.stimentos Santa Terezinha - Agro
1,n7 352.2E5 Shell Braáll S.A. (Petróleo)
Pecuária, e Investimentos Santa
do Pastro Martini - Aguarde-se.
Mario Braga 8: Cia. (pede para ser anotada nas marrezinha Ltela. - classes 19 - 41 N. 253.200
cas:
(a rt. 117 n. 1 do código) .. •
- Aguarde-se,
- Panificadora Flor
355.576
9
N.
Caima número 224.404;
k'oran4 . inciejsuidos • Gs seg uintes
I de Pinheiras Ltda.. - Aguarde-se.
.Carnea número 224.405;
Pedidos de marcas
N. 373.093 - Embalagem Zenitr
•
Clavus número 224.406;
- Aguarde-se.
N. 286.053 -- Hercales
Indús- Ltda.
N.
378.849
Nicola
J.
Bech
Cyprina número 224.407;
Iria 'de Equipamentos e laldeiras
Donax número 224.403;
Hercules S. A. - classe 11.
379.553 - ótica Santa IfigéOtina número 224.409;
N 295.161 - Jerenimo o Herói do
Corbula número 224.410;
sertão - Tina Sydney Roas Co. .- nia Ltda. - Aguarde-se.. •
classe 32.
Dromus número 224.411;
N. 30.990 - Marzibroz - Irus número 224.441:
Divisão Jurídica
colate Kopenhagem S. A.
elas- •
Barbatia núni;ro 224.702;
se 41.
Voluta número 224.442;
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N. 9 334.118 - Resumo - Editora
Blameta número 224.703;
Resumo Ltda. - classe 32.
Dia 20 de março de 1962'
Phosdrm numero 225.686*
N. 9 338.890 - Progresso - FredeNerita número 225.857;
Transferência. .e alteração de
rico Lourenço Machemer - classe 16.1
Nemagon -número 226.131;
N. 347.917
Tribuna Goiiçalen- nome de titular de processos.
Colasmix n. o 226.920;
Editora •Gonçalense Ltda. - I Notificações - São convidados
se
classe 32.
os requerentes abaixo mencionados
Colasmix n.° 226.921;
N.,9 355.579 Revista de Filmes a comparecerem a êste . DepartaTaipa número 227.293;
em Cinemascope 55 Cirie Revelação mento a fim de efetuarem o paRotella número 227.299;
- Editora de Revistas Sociais Ersol
Vianol número 227.527:
gamento da taxa de transferência
Ltda. - classe 32.
Lensodel número /227.531;
.Boletim 'do .Fiscall-• e alteração de nome dos mencioN. 9 356.651
Lensodel número 227.531;
nados processos:
zação do Impiisto de Consumo Lensodel número 227532;,
Rohm Haas G .M.B.H.'
ginaldo Alexandre • de Campos PalCitrol número 231.782;
meiras - classe. 32 - (art. 95 nó- (transferência para o seu nome
-.--meio 4).
Fungol número 231.783;
marcas Arapali n.o 46.592 das
fntermador
Delta
. N. 357.210 . Octaro número 232.155;.
Arazym n.° 46.593 -- Lipon n.°
- Albeisa do Brasil Ltda.' - clasCardura número 232.844;
46.594
Silkovan
11.
87.993
in•
se 32.
Fenella número 233.398'
ternacionais.
liberadas
pela
Agede
357.219
Anuário
Delta
N.'?
Retinax número 233.399;
P.Ibeisa do Brasil i,tda - classe 02, do Banco do Brasil S.A. processo
Nothia número 233.400;
N.'? 258.070 - Lumex Lux - An- 23-59) - Anotem-se as transfeOndina número 233.504;
dre B ernard Sessier - classe 8.
rências.
N. 379.589 - Rogoletas - QuíOndina número 233.505;
SocieMide Torrefadora Limitada
mica e `i>armacêntica Proquifar S. (transferência para o seu • nome
Diloma número 233.506;
A. - classe 3.
Diloma número 233.507;
da marca Muniz n.o 177.196) • Macron número 233.508;
Anote-se a transferência.
'Foram indojeridos os seguintes
pedidos de tilülo de estabeleciMala' número 233.509*
Laboratoires Du Dr. N. G.
inento
Darina número 233.618;
Payot Etablissement (transferênN. 347.588 - 'Bananada Vitória
- Mein° Martins Silva - classe 41.
N. ? 355. i65 - Imobiliária CaraveNewton Bahia - classe 33.
N." 378.645 ---- Móveis • Estofados
Oriente Samuel :1 ,11sch 8: Filhos
Ltda. -- classe 40.
Dite; );o5
N.

Ne,spolo
- Aguarde-se •

Li-

Siiall Brr.sil S.A. (Petróleo)
P.:da 1: ,.-ra scr anotada nas marços;
Ac:offtell n. o . 150.972.
Seil n." 206.177.
rt..° 2137:932.
Liar:gajol n.° 263.61)1.
Sbeli Rd; s n
210.710.
lonot 11. 0 214.:572:.
,
a 2
I.N.,Õtn :c:c,, a." 2115.423.
Nonidet n.° 216.429.
Teepax n.° 218.4"2.
Crrina 11.°
Debs:rie n.° 219.-:74
• 1.2obr.r.e n.° 219.473.
Car:na n." 21 t: 1;11.
X-100 n. o 219.ç12.
Colos u.' .
Fusus a ,° 223.88u.
Fannit.i a.' 22:.351.
Ax.intis ri. ° 23 .
Garis a.° 223.)18.
n.° 223.017
Livona 11. 0 223.913.
Lucinn 223 92.
Myrina n,°- 223.9211.
Mytilos n.° 223.921.
Nassa a.° 223.922.
R:mula n .° 223.923.
Telhas n.°
.Trochus" n. o 223.925.
Unedo n.° 223..926.
Volvata n.° 223,927.
Vitrea n.° 223.928.
Volvula n.° 223.920
Verena n.° 223.930.
Vexilla n.° 223.931.
Peita n.° 224.085.
Risella n.° 224.686.
Simnia n.° 224.087.
Tegula n.° 224.088.
Albido n.° 224.400.
Alvania n.° 224:401. •
Dolium 11. 0 224.402.
alteraçãos de
Aspa n.° 224.403
• nome - Anotem•se as alteraçõel.

cia o séu nome das marca
Strombus número 233.619;
Nur
ida . térino 240.672 - Golden -Diloma númerO 234,052;
Rays térmo 240.673) - AnotemOmala número 234.053;
• Novasol . ruániero 234.099'
se.
Shell Ensis número 234.110;
Shell Brasil S. A. (Petróleo)
(pede para ser anotada nas marOctaro rnimerO .234.909;
cas:
Mexphate-número.2C.2á2;
Aurora número 242.310;
Nautilus número 242.309 as alCrown número 244.385;
terações de nome - Anotem-se as
Ozown número 244.386;
-alterações de nOrne.

CADUCIDADE DE MARCAS
Laboretólio Pelosi S.A, (no podido de caducidade na marca _ SYgma
n.° 154.246) - Tendo em vista .que
a impetrante da declaração de caducidade não trouxe ao processo a prova
:do desuso da merca e tendo em vista
c).s fundamentos do parecer da Seção
.Legal - resolve esta Divisão Jurídica
'denegar o, pedido de Caducidade requerido por Laboratório Pelosi S.A.
! Laboratório Pelou i S.A. (no pedi: do de caducidade na marra Seloranga
.° 101.736) - Tendo em vista que-- e impetrante da declaração -da caducidade não trouxe as provas de desuso
da marca, resolve este Divise( *) Jurídica denegar o pedido de caducidade.
Notificação
E' convidada Manoel Moreno a
comparecer a este Departamento ai
Fim de tomar conhecimento do pedido
de caducidade requerido por Lojas Es."
quisita Ltda. na marca A Esquisita
n.° 151.297 e dizer o que fór do seu
interesse dentro do prazo improrrogável de 60 dias.:

Exigênciaa
Giovanni Antônio- Peota (no pedido de restauração na marca patente
Modelo de Utilidade n.° 1.565) -•••!Cumpra a exigência.
Drastosa S.A. Comércio e Indtie,
iria de Meias (no Pedido de uso NO:.
Mirado na marca n.° 175.818)
!I:
Satisfaça exigência.
Vietória Indústria e Comércio Li.'
mita4 (interessado no termo nútuatip
363.409) - taiisfaça oxigenei.
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N.". 410.424 - Jarnartitt Coiner- 103.538 pi(vilégio invenção de Vicenció Inclestria e . ImportaCio I,tda. - te Orlando de- I3enedictis).
Satisfaça exio,encia. •
Eletro Indústria Walita S.A. N."
281.721 ,
Condomínio do (Oposição ao termo 165.114 priviléEdifício Glória Lagoa - Satisfa • exi- gio invenção .de General Electric Co).
gência.
.
Eletro Indústria Walita S; A. N.°. 363.192 - Prefe:tott, do ' Di,.• (Oposição ao termo 105.507 modelo
kilo Federal - Satisfaça c-f.'ilge'ncia.
de utilidade de Edmundo Migliano).
Indústria . e Comércio de Poças para
Not ificação
Automóveis 13fá-zol .Ltda. - (Oposição' Ui • ferino •105.584 Privilégio- de
.E . convidado Serafim Roât iguas invenção para"Pablo August").
Gonzalez a comparecer- a este' DeparGaleria SibiCstre Comércio e Intamento a fi mde tomar caaltecimenti
do pedido de caducidade requerido _por_ dústria de •Material .Elétrico Ltda. São Paulo Alpargatas S.A. na marca (Oposição ao terrno '105.856. modelo
Mando ° ri.° 149.671 e dizer o que (ti de utilidade de Edgard Claro Indúsdo seu interesse dentr.) da prazo im- trias de Vidro Lida:).
Motalúrgica Fracalanza ,S.
prorrogável de 60 dias.
(Opo sição ao termo 106,394 modelo
de utilidade de Johann Gloskshuber).
Eletro Indústria Walita S.A. Noticiário
"(Oposição ao termo 106.788 privilégio de invenção de The Economy EnOposições
gine Co).
• 1-Tome Fittings do Brasil S.A.
Cezario Manhães de ' Gusmão (Oposição ao termo 78.714).
(Oposição ao termo • 106.957 priviléArmações do Aço Probel S.A. - gio invenção\ de Herbert
(Oposição ao termo 82.444 priviléWalter Glauclio Clioglioni o Fernangio de invenção),
do- Schiavinato - (Oposição ao terEternit do Brasil Cimento Amian- mo 108.562 'modelo de utilidade do
to S.A. - (Oposição ao tétano nú- Moplast Moldagem de , Plé.sticos Limero 87.347 privilégio de invenção). mitada)?
Purolattir Products. Inc - (OposiBraseixos Rocktvell S.A. - (Opto
ção ao termo 83.412 privilégio have)). sição ao termo 111.093 privilégio de
'(-ão) .
invenção- de Nebratex Indústria e CoE:cpertação Li -:
mér
it an).
cdioImportação
Móveis de Aço Fiel S. A. (Opo- ,m
sição ao. termo 89.890 modelo de utilidade).
Metalúrgica Fracalanza S.A. Veeder R'oot Incorporated - (Opo- (Oposição ao termo 124.547 modelo
sição no termo 91.272 p riv i lettio de industrial. de "Indústria • Metalúrgica
,Gazola Ltda.).
invenção).
Eterna do Brasil Cimento
Eletrn Indústria Walita S.A. (Oposição ao termo 94.013 privili f to S.A. - (Oposição ao termo nú-ginveção). mero 125.001 rnodê10 industrial de
Braspla S.A. Indústrias e Comer- Vitralit Indústria e Comércio Ltda.)
Fábrica de Enceradeira Comercial
cio do Matéria Plástica - (Oposição
ao termo 96.033 modelo de utilidade). Bcncleirante Ltda., ---- )Oposição ao
termo 127..461 modelo industrial de
Eletro Indústria Walita S.A.
D'Amico E, M2tteo).
(Oposição ao - termo 96.922 privilégio
Fábricas Germatie S.A. (Opodo invenção):
Plásticos Ilevea Ltda. - (Oposi- sição ao terra(, 127.933 modelo ;indusção ao tecrno 97.539 modelo de uti- trial de Ancora Ciii. -de Indústria e
Comércio).
lidade de Otto Felts de La Roca).
Metalac S.A Indústria e Comércio
Cunha e.-1 Cosentine . (Oposição
-(Oposição ao termo 128.080 mbno termo 98.723 privilégio invenção
eelo industrial de Ternogeral S.A. Codo Aureliano Pissolli).
mércio e Indústria):
Kibras S.A. Basculantes (OpoSaad Cia. Ltda. (Oposição
sição ao termo 100.498 privilegio de
' invenção The Vale And Towno Ma- ao termo 128.306 modelo industrial
da Mondei Khertokian 5A. Indastr
nufacturing. Co).
•
e Comercie de Calcados).
t.
Produtos Químicos Guarany S.A.
Fábricas
Gennacle
S.A.
(Opo- (Oposição ao termo 101.827 pritirão ao tArmo 127.935 modelo indusvilégio de invenção •deVicente
trial do Ancora Cia, de Indústria e
Cio. Industrial e Comercial "Brasileira de Produtos Alimentares (Oposição ao termo 101.936 modelo
de utilidade de Gonçalves Santos El
Cia. Ltda. ).
Fábrica de Sacos de Papel E: Divani S.A. - (Oposição ao termo número 101.983 . privilégio invenção de
José Carlos de Castro Rios).
Michiyoshi Suzuki (Oposição co
termo 102.276 privilégio de invenção

emnéreio).
Duracour S.A. Indústria e Comér-

cio - (Ouosirão ao termo •127.93h
modelo industrial de Ancora Cia. de
IrdIZstria e Comercio).
• Edwin Wcodroosv Straus e Sudario
Firraino - (Oposicão ao termo número 129.492 meidelo de utilidade de
Mário Evaristo Stanguerlini):

Recursos
Fábrica
de
Imã
• Permcnente . Iinox
de Antônio Zaccario, Amalio ZaccaLtda..
(Recorrendo
do despacho
ria, Pedro Zaccaria, Carlos Zaccaria
oue deferiu o termo 84.601 privilépio
e José Zaécaria).
; nvençá- o de Centre National de La
Indústrias de Parrfusor Manri S. A. Raclierclie Scientifiaue. Citadas Luis
- (Oposição ao termo 103.502 piáAndre Pierrot e Yves Lesvilégio de invtnção de Bultfabrikis
Aktieisolaget).
Safetv Glass Indúptrin e Cora'-iTic•
Sindicato dai In,le ' irias daVid.ct de Vidros Ltda. - (Recosrencin
Crh.tais e Espelhos do Estado (.1a Gua- dtzsnoclo, c- o -, indeferi,' n
(Oposição ao termo rifune:u zncn 3n^
nabara

Privilégios de Invenção •

Março de 1962 -1109
^

a falsa torção pode ser uniforme ou alternativa; e) a . falsa
TÊRCO N" 107.627
torção- pode' ser produzida . por
atrito transversal (rolamento com
De 31 de dezen;bro de 1953
arrasto) sõbre um órgão p,iratóEnio Lourenço Garcia
Rio Grrde rio.
do Sul.
• Um total de 3-pontos.
Mod:lo de Utilidade para .- Nõvo
modélo de máquina de lavar roupa
adaptável a tanques de serviço s .
1 - Nóvo madélO de máquina de
lavar roupa adaptável a tanques de ter-

b)

TfaZi\10 1\1') 1C7.63-( ,
De 31 dv ,dezembro de 1958

Durdop Rubber Company Limited viço, caracterizado pelo fato dr constituir-se de um élko central vertical prol Inglaterra.
vido interiormente. de um impulsos com1 Privilégio de Invenção paro Pro!mictas vesticais, e superiormente acio- cecso e aparelho relativo a ribricação
nado mediante corria e polia dita correta no plano horizoneal movimentada
por um motor elétrico montado a uni
chassis fixado ao tanque mediante articulação, dito chassis compreende uni
terminal em garfo, onde . situam-se rolamentos do éixo central. o conjunto chassis. polias, correia, motor- elétrico coberto por uma carcaça metálica onde
se adaptam rolos extratores . de rIgua
acionados manualmente • por • manivela.
Um total de 2 ponti:o.

de pneumático.
, I Um proeesso de preparar lima
tira de faixa de rolaturnto, de modo que
dita tira tenha um C empr:inento predeterminado caracterizado pelo lato de
compreender. at, etapas de; prender tuna
tira dr. faixa de roltimento, de compri.
mento menor do que o relendo coMprimento predterminado, adjaiente ume
de suas extremidades.- a (ima peça suportadora: esticai: a tira de rolamento
até o comprimento predeterminado, segurando á outra extremidade e exercendo um puxão sóbre a referida tira de
N' 107.630
faixa de rolamento; e prender a outr:
extremidade da tira de. laixa de rolada:aDe . 31 de dezembro 'de 1 .)S
meaelonada
tpoo. n itioa::condição esticatia,
DunlOp Rubber CompAnyLiuited pe ç o suPortadura - Um total de IC

Inglaterra.
Privilégio de Invenção para

Aperfeiçoamentos em ou relativos a uni pro'cesso e um. aparelho para rabricação
pneumaticos.
• I -- Uni pneus° par;t . confecção de
pneumáticos. caracterizado pelo lato de
comweencier • as °gerações de: dispor
urna faixa de. rolamento de' borracha não
vulcanizada, simetricamente cm tUrno
superficic periferica interna de um anel
de modelação da faixa do rolamento;

=MO N.° 107.676
. De lã de novembro, de 1953

Requerente: IvIwhe Falkov São Paulo.
Pontos característicos dei Uni
novo tipo de porta-ferramentas
para tornou mecânicos. •
1. 9 ) Una novo tipo de porta-ferlocalziar acuradamente o anel simetrica- ramenta
para tornos inecãnices,
mente c co;a1;thente em re1a0a a ema caracterizado por ter um suportecarcaça supOrtada stibre , um tambor de no qual se montam diversas rnoconfecção; expandir a carcaça até -que dêlos de "cabeçotes" (intermediáSUO coroa prenda-se a faixa de rolamen- rios( cujos formas são especifica.)
to, no anel; e subsequentemente, moklar - para cada unia das opetações
-e vulcanisar o conjunto completo supor- fundamentais no trabalho em tortado pelo anel. -- Uni total de 10 topa- no, e, mais ainda, que podem ser
ajustados no referido supor
com variações de até vinte nuliTB-R1V10 N.° 107.650
metros, por um simples movimento de levantar (suspender) eu
De-2 de janeiro de 1950
baixar og mesmos e sem o empreSocieté de Constructions Meca- go das elassicas lárninas ou calços
fiques de Stains S.A. - Franca.- de nivelamento. •
Péivilégicy de Invenção - ,para
Uni total de O pontes.
Processo de fabricação de fios
era torção.
1. Processo de fabricação de
TERMO N. 101.630
fios sem torção. por incorporação
-De
20
de novembro de 1958
de ligante3 em fios de fibras paralelas. emecialmente fibras lon- 'Napolcão Araújo Costa .2- Sã()
gas, por exemplo, de mais de- 50 Paulo.
Privilégio de. Invenção para -mm, caracterizado pelo fato de
incorporar-se aos fios uma solu- Aperfeiçoamentos em ou relativos
ção aquosa de um ligante hidros•- a máquinaspara costura de pas2.)liável em quaritidades mínimas tas dc couro e similares.
1. 0) Aperfeiçoamentos em ou
e aplicar-se , imediatamente na
direção da saída do dispositivo de relativos a máquinas para costura
incorporação do ligante, uma fal- de pastas • de couro c sirhilares, casa torção. propagando-se na dire- racterizados pelo fato de que o
ção .de chegada do dito dispositi- mecanismo movimentado': da uhra
vo, torção falsa essa que desapaj a ser costurada se apresento dorece em seguida. deixando um fio tado de dois- únicos dentes g‘ traimpregnado. quase sêco, isento de vessando os mesmo:4 abertura eistorção que. depois. é dobrado; po- lente' em peça provida de abertudefleti este proce:so compreender, ra para . o deslocamento dos mesainda, . os seguintes elementos. mos, sendo que junto a tal abei- .
seja isoladamente ou em combina- tura a peçn dotada de abertura 4
dotada de rebaixo em forma df
(jec:.! quaisquer: a) o ligante
aros:solúvel é de gelatina em solu- canal e que se presta de guia pkrs
,operação de costura.
ção.a 10-20 gllitro. especialmente
Scene o ponto 2.
1.2-15 gilitrol 'aplicada a 45-50° C:

r
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plataforma temn montada uma
pluralidade de pequenas- engrenagens dentadas, adjacentes' à engrenagem ' movida inferior; sendo
que cada uma destas engrenagens
tem internamente uma . chaveta.
Uni total de- 3 . pontos.
,
•
TERMÓ N.° 8'0.601
Dep. ena 12-7-1955
Invençata,
Requerente: Ineo Schincariol
.
São' Paulo. a . • •
PriV. Inv.., — Nõvo sistema' de
fixação de queimadores • de,. fogões
para gases- liquefeitos e de lua.,,
1.°) Nóvo sistema de fixação de
queimadores , de fogões para gases liquefeitos e de rua, caracterizam-se essencialmente pelo fato
de a região de . adaptação do miei-.
mador ser dotada de uma ampla
superfície stiperior. qué . tem . um
pequeno orifício - na' mesma,' sendo
que nesta região as paredes laterale do queimador descem até a
linha inferior e aí formam • urna
protuberância por pequena extensão; pelo fato de o registro ser
dotado, a sua vez, em - correspondência com- o orifício' da superfl-:,
cie do queimadora de um pino, que
se -. encaixa no referido orifício;
pelo' fato de ambas as pratubea
râncias do queimador te 'apoiarem
TERMO Na? 78.871
TERMO N..0-123.269
em saliências laterais que têm em
De 12 de 'abril de 1955
De 7 de•-outubro
de
,1960
ambos os lados inferiores dw-- re•
v Eduardo Ricardo Piore
'São :—Manufatura de brinquedos es- gistro do gás'.
trela S.A. — Se,o Paulo.
- Paulo.
Segue o ponto 2.'.
•.
Modelo de utilidade , para —
Privilégio de Invenção para —
• .•
'• Aperfeiçoamentos em ancoragem Éôlste balde 'plástico.
TERMO, N.", 85.586
1.9 Uma bõlça-balde com alça,
de cabos de açb para concreto
flexível, caracterizada por um reprotendido.
'De 2 de abril, de 1656
cipiente flexível de formato tron• pontos Característicos •
-ao. aievea Ltda.
Plastic
a1LIZ,
co-cônico cuja base Maior, cirAperfeiçoamentos em ancora- cular, é , provida de um fecho for- Paulo. •
gem de cabos de v aço, para concre- mado por uma lingüeta com ori- ,Privilégio de Invefiç'ão para -to protendido, caracterizados , pok fício e uni, botão diametralmente Aperfeiçoamentos em armáriá
duas -placas de metal, • dispostas opostos, em direçãb prependicular para banheiro. "
transversalmente à peça a fundir á da alça:Pontos Característicos • dotadas de orifícios pelos quais
Segue-se o ponto 2''
1. 0, Aperfeiçoamentos cai armá'passa um único cabo da aço esPerio para banheiro, caracterizadoa
dial para. concreto protendido, for.TERMO N. 0 83.153
pelo fato das prateleiras do ,- conmando pluralidade de voltas, em'
junto, serem de -largura maior do
número correspondente à carga a
Depositada efri 17-11-1955..
que a 'profundidade do corpo •de
suportara tendo dois pequenos treRequerente: -"Miguel Junqueira. fundo do armário, sendo salientes
chos curvos; exteriores -.ás- ditas
São ,Paulo.
do mesmo, encaixando-se no intee,
placas, onde te localizam as duas 'da . Costa
extremidades do caixa'. enroladas .. Pontoa característicos • de f Dis- rior da porta abaulada do armácada ttual em espiral dentro dos positivo ,para estampar peças, es- rio.
Seguem-se os palito; 2 — 3 . -- 4
dois ramas do -cabo, e apoiadas na pedalmente espirragotas. •
face externa- das mencionadas
1. 0) ^Dispositivo Para estampar
placas, em combinação connhastes peças, especialmente .espirragotaS,
Tf..;121V10 /e19v 86.310 e •
. metálicas - nelas passantes ..trans- caracterizado 'por ser constituído
1versalmente, e com outras hastes, por uma -pequena plataforma cirDe 9 de fevereiro de 1956
longitudinais, ;formando os cabe- cular' fixada sob a base convenIequerente: Osvaldo Costa de La, • çotes que suportam os esforços de cional 'da prensa por meio • de um
cerda -- São Paulo,.
.
protens ã.o. Substancialmente tubo suporte disposto .na
como descrito e represantado nos axial hipotética_ da mesma; 'este
Aperfeiçoamento .eni ou- relacionado
tubo suporte é mantido fixo den- com alimentadores ., -de - fita .' adesiva
••\ dcaenhos anexos.
tro de Canal que o abriga par meio transparente.
••
de um parafuso alongado atuan•
TÊRMO N.° 10.600'
•do ortogonalmente de encontro, a
um. dos- seus lados por ação de: um •' 1 — Aperfeiçoamento em Ou miá- De 30 de novembro de 1953
terminal com porca; a plataforma
'a •
• Dr. Einest Peter Madre — São está astentada em urna peça em •eionado com alimentadcrres de fita
adesiva transparente, no ato de 'usai
Paulo. ",
esquadro, , fixada uma na outra
de 'se adi• Privilégio de Invenção para — por parafusos a porca;, montada , esta, caracterizado pelo fatofit0.
adesiva
Aperfeiçoamentos em, secadores .de sóbre a platafornia, há um pinhão cionar 'do alimentaclor
Mãos.
'
cónico que recebe 'os movimentos •trnsaprente- urn ou mais alimentacloreá•
'de- fitilho, OU- fios,, ou cordel, ou fita
Pontos .Característicos • -- de antro .pinhão similar e aittia,do de tela ou de Outro material, colorido
ortogonalmente; -o eixo deste ,pl; 1. 0 Aperfeiçoamentos eme seca- nhão motor. está. situado horizon- ou não, estampado: _travado, impresso
dores de mãos, caracterizados por talmente e termina em manivela ou em branco, norem, d.e *largura seniuni corpo' vertical iico, no interior ou outro terminal, de acionamento pre infOor ti largura da fita adesiva
do qual é 'dispoeto um motor eléa. mecânico; o pinhão cônico movido ransparente, e oc:upardo, de preferêntrica, cujo ventilador 'é formada tem solidário à face inferior zuna) cia, • o centro longitudinal da mesma, de
por um disco, ' cujas: palhetas - ini- outra engrenagem nue lhe acom- tonna que O filtilhO oU outra; do aliciam-se e numa saliencia cónica panha os movimentos; sôbrej
mentador associado ao •.alimentador 'de
TÊRMO N.° 118.820 e central, sendo as eferidas paverticais,' são em arco de
depositada em 25 de abril de lhetas,
circulo e . apresentam a sua borda
1960.
superior livre, formada pbr trecho
Patente, de Invenção. a •
inclinado central, correspondente
Título — Processo para fumiga-. à saliência cónica citada; que faz
ção de----15rodutos de origem vege- ângulo 'agudo com um trecho
tal.
maior, porém rea1nos inclinado. •
Requerente , — Alceu Osias MarUm total ' de ; 3 pontoe.
tins — São Paulo..
Reivindica-se, corno elementos
constitutivos da novidade, o conTERMO N. 0 73.937
teúdo dos seguintes pontos carac• De 2a de junho de 1954
terísticos:
Yoshimi Tanaka, — São Paula.1. 0 ) 'Processo para fumigação
Privilégio de Invenção. para —
de .produtos de origem vegetal,
caracterizado pelo fato de consis- Aperfeiçoamentos na fabricação
tia lia formação de câmaras es- de gravatas.
tanque3, sare material a ser fu. Pontos. Característicos
tragada diretamente no - local de
.
1.
9
Apeefeiçoamentos na fabriarmazenagem do mesmo, câmara
essa constituída por pluralidade cação. de gravatas caracterizados
de paineis de madeira, ou similar, pelo fato de que ditas gravatas
revestrelos com papel ou outro ma- são feitas a partir de um tecido
terial adequado, sendo as juntas liso, no qual,, pelos processos u90de contato dos referidos paineis ais, são aplicados, bordados ou. de
ligadas por fitas Colantes, eriquang: outra forma qualquer executados.
to que, no interior d& conjunto motivos ornamentais variados;
são instalados ventiladores para sendo que, o tecido assim prepa, movimentação das gases; que pe- rado,' é, em seguida, recortado, donetram no conjunto pala parte brado e costurado para conatituir
a, gravata.
superior . da câmara.;
'•
Segue o ponto- 2. •
Segue o ponto 2. .

Março de 1962
fita ' adesiva transparente, atlicionadO
essa fita, a ela se tncorporã no ato
de serem ambas puxadas para 10 uso,
forrnando as duas peças unia .unidade
reforçada, c, conormc a c& e os desc.
cimos da peça de adiclánamento, Uma
unidade adesiva altamer.:',0 vistosa e
publicitftria.
Segue 9 ponto 2-.
:TÊRMO. N o- 86.394

De 8 de maio de 956Honda — São Paulo..
. Modélo de utilidade — Nove, dispeo
sitivo de alarme contra ladrões
Pontos ra:acteristicos

1 --- Novo dispositivo a alarme
contra ladrões, caracterizado por ser
constituído por dois elétrotimãs , entre
cujos' ncleos é disposto um balancim,
ligado ti um dos contactos de tuna chave geral, cujo outro contacto é ligado
enrolamento de um dos elétra-imãs,
•recebendo á chave citada, corrente dá
rede elétrica usual que é ligada, ainda,
ao enrolénnento do segurdo eletro-imã
de uma ou mais chaves dispostas nas
portas e janeilas, sendo o: núcleo dei
primeiro elétro-buã e -o seu 'enrolamento ligados a làmpadas e campaiSegue i) aoate, 2.
TERMO 1\1? 88.228
. De 31 de julho de 196
Modelo de utillidacie — para
Nôvo `modélo de estojo — Artigos
para presentes — Raul, Franco Ltda..
São -Paulo.
Pontos característicos
1 Nõvo modélo .de estõjo, carri.c.tc.fizado por ser constituído por uma

Loisa :retangular, aberta cci um , dos
cus 'lados maiores, no, qual é e\ncal.:
xado um espélho, sendo em - tuna das
faces da bolsa. prevista uma aba de .
menor altura, aberta no lado correspondente ao da bolsa, pelo qual recebe
encaixado um perte. — Scgu o ponto 2.
TERMO N°, 88.312
De 1 de agõsto de 1956
15/7 x LoWenstein Cl Cia. --41 ` SÂO
,. ''Patao,
Privilégio de invenção
pára -Aperfeiçoamentos em abacos.1 — Aperfeiçoamentos em • ábacos,
caracterizados pelo fato das hastes nas
quais correm as usuais contas, serem
providas, cada uma, deimmeraçãO gravada ou aplicada de outra forma .adequada qualquer, de uni até nove.:
Segue .0 ponto. 2. .
TERMO 1\1/ 89.509
rx, 26 de setembro de 1956
Mitsuca Hirata --- São --,
Privilégio de invenção para: Aper-•
,feiçoamentos em suportes para velas.
Ponto caracteristicos

1 . -- Aperfeiçoamentos , em suportes
para , vcIa.s. ,:dracterizados pelo late; do
prato do cOnjur:to ser 'provido de • um
. pino excêntrico; saliente para o alto,
no qual articulam-se dois 'cabos, man-

é
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T,RMO ' N 5 89.898
/tidos separados por urna moia, sendo
os referidos cabos prolongados " em dois,
'De 18 de otitabro de 1956
trechos com borda interna serrilhada:
Alfredo Francischetti — S. Paulo.
localizada sObre urna depresso canPrivilégio de Invenção para Novo
. tral do prato citado; — Segtie o ponImolar:nom° Agrícola.
to 2.
t. Pontos' . característicos
- a
1 5 ) . Moo hnplernento• agrícola,
:TERMO N' 89.795
caracterizado por uma armação retangular', borizontal,ç provida elo um dos
De 8 de outubro de 1956 •
lados .maiores, Cie dois suportes vertiAlvaro coelho da Silva — São cais, de altura- ragulável, provido dePaulo,
rodas inferiores, ' sendo centralmente,
Privilégio de invenção para — Novo em sentido transversal a armação proprocesso de obtenção de cachimbo e, vida de tuna oravessa que se prolonga
queimador ou espalhador, de chamas em dois braços voltados 'para baixo,
'para Togõas a gás: •
com saliências 'laterais. — Um total
1 -.- Moo processi de obtenção de
de 3 pontos.
'cachimbo" e queimador ou espalhador
de chamas 'para fogões a gás", carac'TERMO ; N 5 -89.446
terizada pelo fato da gut o bocal do
cachimbo é obtido por estampagem a
• De . 24 de setembro de 1956 partir de .t:onaa de Chapa metálica, conModelação' e Fundição Bonotto LiforMando rebordos elevados, os , quais
tnitada
— São Paulo.
nessa ' operação, sofrem recortes iguais
Privilégio de' Inyeação para novo
e 'espaçados. corfonnando denteado -- dispbsitivo para propaganda luminosa
Um total de 3 pontos.
srisaul.
.
Nõvo dispositivo' para propaganda luminosa' e visual,, caracterizaTERMO ' N 5 89.918
do por uma caixa 'prismática, cuja
' Depositado Cm: .15-10-1956.
face anterior é, formada por unta jaalongaria. atrás da qual • C prea
• Requerente:, Indústria' de Máquinas nela
• Ecnanoel Rocco Ltda. .— São Paulo. vista urna • placa transparente multi..
Pontos caracteriristicost de Lixadei- colorida e Unta lâmpada, sendo dispasaos, internamente à 'caixa, quatro rora de Bancada para Metais.
deis de guia nos seus quatiaas cantos
Lixadeira
de
Bancada
pala
, 11
e uma roda de guia central, circundaMetais, caracterizada por ser-oconati- das • por uma esteira. Sem hm, formada
tuida por uma base sóbre cuja super- por Lima pluralidade de pequenas plafície tem montado, num dos lados um cas articulares entre si, cada uma das
suporto fixo que se projeta para cima quais é, provida de um gancho do qual
por relativo comprimento:. na cabeça pende uma chapa retangular perfuradesde suporte -fixo tem montado, de da, formando letras, figuras e- simbo
modo a projetar-se para um dos _lados, los. — Um total de 3 pontos.
um chassi móvel, de relativa extenso.
•
cuias paredes envolventes da cabaça
do suporte fixo contem, em cada uma,
TERMO 1\1 5 90:544 •
dois rasgos de noventa graus-, . cooDe
10 de outubro de 1956
timpostos, nos quais . se inserem porcas de fixação; esta máquina é doLúcio Libánio — Minas Gerais.'
tada • .le duas polias acionadoras duma
Privilégio de Invhção ,.para , novo
'correia ,de lixa, sendo que, urna das
polias., a de. contato,- situa-se montada dispositivo para a Produção - de Vapor
num suporte fixado na base; esta po- em baixa e alta pressão.
lia de 'contato, que é revestida exterReivindicações
namente de borçacha, é animaria por
9
1\iiivo
dispositivo usado para ã
1
)
'correia em V acionada por uma polia motora acionada, . a sua vez por produção de vapor em baixa e alta
um motor Lambam montado' na base: pressão. caracterizado • pelei lato de
a correia era V dotada superior- ser constituído por chapas ou Placas,
Mente de uma peça lamina de prote ou canos, de substância condutora . de
tramas diversas, plade proteção; a outra polia.'" ou seja, eletricidade, a acionada, é montada sôbre o chassi nas, curvas; cilíndricas, .cônicas. coa., móvel, na extremidade opost.t aquela cavas ou conexas, colocadas ou ao
•''Crit que está montado; saibre este cilas- lado uma das outras de modo a exitir.
- --si móvel tem montado uni .suporte entre elas una espaço cheio de água
fixo . — mancai — cm _cujaprojeção potável e cada , urna das chapas ou
madiatu tem montado, por • meio dant canos ligados a um . fio condutor de
pino 11:11a peça 'oscilante em cujo . topa um circuito • elétrico. — 'Um ,total de
está centrada a polia acionada; no 3 pontos. •
topo 'desta peça oscilante, há um suporte móvel acionador da / mesma o
TERMO N!' 91 . 332
qual é dotado dum parafuso de fixa'De 26 de dezembro de de '1956
ção. do eixo, e cie um pino de regulagari da polia; esta paça oscilan te tem
Hugo Novloski
aramá.
dois, braços opostos, sendo que num
Privilégio
de
Invenção para aper.deles há um parafuso de regulagera e
porca, cuja -extremidade inferior do feiçoamentos em ou relativas aReaparafuso se apoia sabre em pino da toras para lainapaclas Fluorescentes.
encosto Montado no cuaneala de braça • P) Aperfeiçoamentos eu • • ou relaoposto desta' peça oscilante, se expan- tivos para lâmpada fluorescentes, ca•
conjunção • de uma
de para baixo. um segmonto de para- racterinidos pela
fuso. o • qual é envolvido por anta bobina primaria A. urna bobina semola envolvo e . se' fixa num paio fixo cundária B e uma bobina de arratuote
no mancai -do chassi móvel: adjacente instaritãneo C.'conforme esquecia 1
á zona' cal que é$to chassi é inoutado,. anexo. pelas giMis é eliminado o artem • fiam& sóbre o ClICO13 o Si190-te. ranque (start). operando-se desse
,duma. • mesa de trabalho sobre Caia modo automático o Onstantancamento;
•-• ama:alicie plana superior, desliza ri o• acendimento -das lâmpadas fluores-Segue o ponto .2.- 'cedes. — Una lotai de 3 pontos.
coreia de lixa.

• TERMO N5 91.978
De 22 de . janeiro de 1957
Charles Tacque Janne — Estado da
Guanabara..
,Modelo de Utilidade para um novo
Fluxo para Soldar.
Pontos Característicos
• •
1 5 ) , Um novo Fluxo para Soldar,
caracterizado pelo fato de ser composto ;essencialmente de Colophonium,
'Álcool Bezuilico. Álcool sendo adicionado mais Tri Tolyl hosphate. —
Um total de 3 pontos.

'Março de 1962 1111
orlficios cercados 'de pequenas 'hastes do mesmo Material e Ma, parte sua
perior, de • tuna única • abertura cujo
bordo é voltado para dentro, egtze O Ponto 2.

de

TERMO N.° 93.002 •
• da 14 de março de 1957 •
"lima Caixa ,Térmica Portátil, Disaribuidora dq Sanduíches".
Modelo de" Utilidade.
Fe-mando Juarez Cunha Gerban.
Curitiba, Estado do Paraná.
. • Pontos Característicos
•
• TERMO N.° 92.1.43
'1. 0 — Uma caixa térmica, portátil,
distribuidora de sanduíches, caracterizade .29 de- janeiro de, 1957'
da por consistir numa vasilhame cilínJundiai
Walter Machado Kawall
drico, de bases esféricas, montado soObre
— Estado de São Paulo.
colunas na base do aparelho. — Um
Titulo: APerfeieoamentos cm it re- Total de' 4 Pontos.
lativos à fabricação de correias para
•nnnn••n••••
Variadores de velocidade (Trapezoidal
Lisa) .• • • •
TERMO N.° 95.234
, • Pontos Característicos
- 7 de junho de 1957
• 1.0, Aperfeioaamentos em ou reAlberto Wilson D'Amico — São,
lativos à fabricação de cOrreiaa para Paulo...
variadores dc velocidade (Trape.zoldal
Privilégio de Invenção para — Pro.
Lisa), caracterizados pelo faro destas cesso de Material Para Embalagem em*
•correins serem revestidas por duas ca-a geral e produto obtido.
-;nadsecorfiptnvlReit'inclicaçõe.s
vendo a sua parte interna de borracha,
em sentido diagonal, num angulo dd 45•
Em ra sura°, reivindicaasé, corno elegraus em rela ç ão à correia; sendo uma mentos constitutivos ' novidade, o
chamada em sentido inverto à outra, conteúdo dos seguintes pontos caractecruzando-se era ângulo' reto, tendo aia; rísticos:
da tais correias duas camadas, cie coisas
I.' — "ProcCsso de Preparação da
mais • nrossos dispostos no sentido lon•
Material para Embalagens mu Geral de
gitundinal da correia entre a camada
Produtos Obtidos", caracterizado pelo
interna de cords finos é o topo da parfato de compreender a deposição de
te de. ..borracha. — Segue o ponto 2. cortiça reduzida a pó ou particulas de
grentdometria apropriada contra suporte formado por folha de papel, cartola.
TERMO N°92.428
na ou similar, -assim como tecidos plásticos e outros, sendo a retenção da Ur.de 4 de janeiro de 1937
tiça promovida através de aglutinante
José T.\:'.cle.sco • — são Paulo.'
aproproado corno colas. resinas, asfalto
Privilégio de Invenção para — Um e outros usuais. — Uni Total de 3
'Modelo de Antena Para Televisão. • Pontos.
Rejuindica;u5es
Wel •RESUMO: reivindicam-se coTER M,0 N.° 96.273
mo elementos constituitivos da Moeria
de
8 de agõsto de 1957
para televasão os. seguintes pontos característicos:
Moritilo de Utilidade --.- "NU° Cid.
1.°) -- "Modelo 'de Antena Para 'Te- péu de Praia e Campo".
.
levisão", caracterizada pelo fato de se
Requerente: Tarte]) •
Cia,
Lida —
apresentar na forma . aproximada de São Paulo,
um losângulo, com dois lados ..djacentes
Pontos Caracteristicos
formados, por exemplo,. de . dois /ares
de trés elementos tubulares ou fios me• 1.° - Nevo chapéu de praia c camtálkoos. retinidos -no ,vértice comum ror po caracterizado por uma armação ema
Isolador (Te porcelana, enquanto 'que es aro circular metálico, bastante fleiive1.
lados opostos são . formados de • dois sôbre o 'qual é montada a aba larga,
parei por .cinco elementos com vértice' em disco plano circular, feita de tecicomum :igualmente isolados,' sendo que do plásticos ou similar, e sendo esta
o conjunto . de tais tubos no-s vértices provida de abertura circular;
centra/. •
restantes são lig3CICS 3 hastes diagonal- onde t1 disposta a copa com !Ur°, ammente dispostas e centralmente Isola- bos formados por gomos triangulares
das. à -uma placa suporte do conjunto. de cuja face interna são pendentr.s duase
— Segue Ponto,.
fitas laterais ou amarras. — Um Total de 2 Pontos.
TERIVIO "N.° 92.793
de 26 de 'fevereiro de 1957
• Masai-õ Cia, Ltda.
Rio Grana do
•
Sul.
?Jodelo de Utilidade para -- Envol,
tório Para Sabonete.
'a
• Reivindicações
Env°Itório para sabonete, caracterizado por urna . capa de borracha
ou' 'material similar provida, •nas 'paredes laterais, ' cle• • uma pluralidade

TERMO N4 96.738
de 29 de agsóto de 1957
Privilégio de Invenção para Arei,.
feiçoamentos em queimador de baixa
e alta pressão para combustivels
quícios pesados. •
, Francisco Helwich —Argentina.
P a-- NU° tipo de que
imador para
combustíveis líquidos pesados de Na.
Cionamento alternativo em alta ou bat,
ka pressão, : formando uma unidade,

1112 Segunda-feira 26
raoterisado por ser do ,tipo que colapreende um corpo em forma dc' "T".1
CUJO interior configura uma cinera em I
<!1.1C se desembocam. uns conduto de comunicação com uma fonte de vapor 'a
alta p ressão caracterizado pelo fato dc
qt12, um dos CNtrenitr, do corpo do queimador, leva uni cabeçal st.1:erite. Cuja
o:c:cão ressaltante é cônica entretanto. seu corpo. do qual se projetam as
,
arestas longitudinais em disposição
coiclal, ••• clincirico, apoiando as ores--;
tas na parede externa do corpo
lar. dando or*gens. entre dito par.-de •-•
n do cabeçal, a urna plur\andride d‘e
c-oncluitos el:co'claia de passagem cie f l•• I
y o di ,: . rristo do cotnbustvel, cujo conduto dc saida se estende coaxialMau.
fr. pe l o inter:or do corpo do cabeçal e
desemboca num oiro lecado na corra
influência do fluxo de arrasto erreilido. sendo coberto, é..te caberal. por
um capucho desmontável
esta-do f i xado o cabeçal .1 ri-se' ao,
eoldato da_ pase,narin de c _insinuai ,: I
k"ncro
trO do corria :io r' I
flin total de ru

't:;) •

DIARIO

•

Marco
-re-•••••!..

n121110 N ,t- 99.216
dc 14 de dezembro de

•
"Suporte,
negulável i ri
Priyilegia de lmeiçao.
t
Aneelo )ota, jose
Paulo.

o

e,

detenção da cinta sem fias ao final de cialinente, por um cartão ondulado.
cada volta (ia 'nasala; YricOs de habt- I' colando e vinculo adequadamente,
e maneira a formar uns quadritatelitação autoMãtica do gravador peiocipal em sineroni sino crus 'o gravador io -central que corresponde ao fundo
complementar, dependentes déçtri
da embalagem; sendo que os vincos
timo: e malas para dor
irlabiliiacão
an- que delimitam 11st e quadrilátora. diprinoinai•,
taaiÉttaaa do grava
'sie:moam Ci-te acto:. ele orelhas raio se
término
eocia cliamada telefónica. ialientara na mesma plano; o:-:!ias
— Uns total' de 9 lanaias.
c-tn recoatodas de tal forma a loas•
sabilltaa riu:. oitoido dobradas do
fera paert dent:: a, :::1 justaponham,
permiti14o á reornacão eles laterais
TuRmo
cir, erabale.oana laterais estE.s cujo
De 17 de joneira
c1-2te transvars.;a1 alia:a...anta, a focais
t r ianaolar, er..ii:":o r.d empoai:a c'tterYasaka MoininaPrivilég i o •de inepta:o para mn nomcille vaia forno. troneo-p:radii0 eaarim :r- dal. *--. Um te i a! de 3 pon1-as.
apai cirr o au1oraaltiOa
•
to Cos água garote,

:anor.
Suporte regidáve
••
par do s
ca; • act
• :-;1(3,
tantas,. datados CM SW1
piar:a de rasgos fizaclores, sando os
ditos. inordante:;, providos at: .Jaus laterais internas de "ras,,!• , aio Itia•
dos em numero de dois pari montante, tendo éstes entre si. r ai seguaPc:;:os
cid rargo seticlo uns daes7tavarad.e
_ Um aparelho r;tica ..-.:,tica ',upor um Cir.0 motor. menta lu em sus- m suprimento de Égua q112.111C,
pensiio lwrizontal per 1001%•,i 1 3. roce: qual uns cano de ano fria é liaeslo

TlMO N' 10?. . 1244 •
•
' 11).-:,• 13 de lanIta de 1913
liZorá Ronacre Cerdoso .— "2",tazio
•
da Cuanab:air.
Um ruivo r_se,dA/ai de impacte para
coador de eafr: f i lte res e sitellare.s.
1 0 — NCvo ine&elo de suporte para
coador ' de café, filtfos e similares.
caracterizado por ser constittudo -por
um braeo dist:nssível. formada por
uma haste tubular (31 que serve de ,
' luvas a nutra baste (21 ,cilíndrica e'
dotada de uni aro (1) cai unia nas
extremidades.
,Seeitte o ponto 2:

bonda - tal eixo motor eia enT5. Mn:- cara uma extremidado do uns perra:dade um seguindo ' mancai 1,-.N.ufs por tad:o cie calor para um produtar
a ata (11(1ante, a outra criremidar:e
paraltisos ao montante aci
arado liaada a um rara do disteinado, maneai 'ste provido di usielbas buirião da Égua quente. uni diapositt•
.: e
lat,alment, • no ,
vo mona:arado Pár pressão hidrátilitadso de rasgos centralinea t z- (:(e/iirs ca, a ser manobrado nor urna -pecasé liano com c) dito:
(le F10
estas aua ' - arte:Ama outr.es
cano de (tona fria, unia peca da fegite é provido o suporte aaaaeie.(il
chamento :s sor nro.f,atatia para fora
•
sino. feito C171 duas meto t- cuutre as pela pocasan liidrirulia•• :afastada rio
,
o
quais é fixado-->a sino a sezr suportad
-1'!"-215 4() Ni 98.22-14
dito dispasitivo, no - outra lado. ino
através dt . sun alça. que r.s.i•e
engatador - para (anatar com n dita
' ele novembro.! 1957
TÈRMO N') 103.504
, riormente lima plataforma de a;,olo e peça de fechanirtata c ri iustrea ao
Privilégio de lave-uç.7c. • Nírvr, Qu e t.‘ ai lixado pelos parafusos io supor- produtor de A g ua quente eu uns
te
ne
de junho de 1953
-brajto, te através de uma placa dotada de ras- aquecedor, o dito oradillan de água
cliente
e
aquecedor
sendo
e6ristrui'
An.stalt
Fio'
Dia Entivickluna Von
São f'..115s.
Robert Stern
gos. que perm i te o dfastanneato das ct- dos relativamente movediços. e êsse 1 Frfiridungen Und
Gewerbliehrn Antadas partes Móveis do •saporte, para movimento relativo e5 feito de manei- ( wenettín gen Energa — Licehtenstem.
Pontos Caracteríosízz.::,'
efeito de regulagera.•— Sega .: o p.mio 2. ra a ocorrer antomátinamente enianPrivilégio do invenção pana projela
1 9 -- Is:Ovo quebra-jato co tino
do o dito enzattamen10 do angatador. til.
com
a
peca
do
fechamento
for
liber.
Pra ter crirocieri5tic03
constittlido por um corpo tabular Ir.:.
tado. — Uni total .de 5 pontos.
99.32
y en-sente cônico em sua extremidale inTÊRMO
1° — Projétil do tipo autopropelido,
f erior, proyido de rôsca interna e clà.
compreendendo pelo menos dots ele- ,
20 de dezembro de ;9_57
-de
orificios de entrada de a-. senda im
mentes separáveis em eme o primei- •
T1RMO
NQ-99.839
Indústria de Máquinas Lavatat ftda.,
no, formando cabeça ofensiva, comreferida résca, atarracjiada o pescoço
De• 21 de janeiro de 1958
porta uma carga explosiva ôca e meios
da um corna anelar ' provido de parede --o São Paulo..
de transmissão de fogo duma espoJcsé Bragaza — São Paulo.
Modélo 'de utilidade pari ,-saviecutla.:
interna e de aba superior mi ra..a: sào
Pontos característicos de novo In- leta de cabeça a um detonador coloparo liqu:dos.
encaixadas duas peneiras,
cado à retaguarda ela referida carga,
•
1') — ,Aquecedor pari rqiiidUks', terrn-ptoe elétrico.
do por mu funil de peguem .altura.
sendo o dito detonador mantido em .
1
9
—
Nóvo
interruptor
elétrico.
que
consti.
de
ser
posição ativa, após fixacito' do primeidisposto internamente ao. dita corpo.' caracterizado -pelo , fato
se constitui,' por uns corpo isolante ro
elemento ao segundo, pela i : parte
acima dos seus orifícios, funil ste. em tuí -elo de' dUas peças tubulares Lidá- de porcelana ou outro material, procujo interior é disposto uni disco pro- licas dispostas concéatricamente e do- vido de uma ampla abertura frontal anterior Teste último que constitui
ó reservatório contendo o agente provido de orifícios c de me corpo cóni- tadas de pluralidade de pequenas aber- onda tens instalado o dispositivo de pulsor; projetil caracterizado por, no
co voltado para baixo, dot •nia de ori- turas em suas paredes. peças sle- contacto e poster;prinente de dois re- de c urso dos trai:I s-nortes e durante a
baixos • laterais e caracterizado essenficio axial passante, sendo lixado. ain•- vidantente isoladas catre si
cialmente pelo fato de ter fixo sobre armazienagem. estar Insarida entre
• da internamente ao citado corpo. 1110 cada tussa delas. a uma haste a une a face frontal do corpo isolante con- os dois elementos atrás citados uma
• bloco anelar de material ei r;rtir.O. Se- chega tun do'. - condutos eleirEcoeu„Se- venientemente isolado déoste, por s,etor junta anular cujo bordo externo comporta uma •cápsula estanque na miai
gue o pont() 2.
(Joe o ponto 2.
de fibra. uma cbkpa frontal metáli- é
susceptivel de ser aloiado o deto.
ca receptora e fixadora do espelho nador.
— Um to:ai de 5 pontos.
frontal a qual é repuxada frontal e
TUIM° N. 99.627
perifericamente, formando como que
TÉRMO 1n1 .) )) 2P, •
'Irmã cavidade, onde trabalha o inDe 6 de janeiro de 1953
TÊRMO N 9 103.717
terruptor propriamente dito; p elo fade, 14 de dezembro ir 1951
Francisco Sardella — Arga'ntina.
ro ainda do- interruptor mantido semDe 11.. de julho de 1953
"Dispositivo Elétro-Meef i n i co, -AaloPrivilégio de invenção para um" re- pre em posição ligeiravente obliqua.
Joaquim : Ribeiro Bastos — São
nador d eSinos • e Carrilhães-.gistrador cinta magnética para a ire- .ser • provido . nas extrenpdadez d•-) um Paulo.
•rebordi
fazem
Privilégio de Invençâo
o
Ou
saliência.
ds
quais'
• cepção e contestação automática de/
encesto, ora uma ora outra, 'sobre I Privilégio de invenção para nova a,".
Angelo João José Bonot•i -- São -chamadas telefônicas.
dois
botões de borracha ou amortece- I válvula para brinquadóS i e peças infli o" . •
Paulo.
• 19 Um registrador a cinta magné- dores,
veia com ar.
instalados numa mesma lihha brinquedos
recepção
e
contenção
autica para a,
e paças infláveis com ar.
na chapa frontal: pelo fato
Pontos Cn-,scrert(oeos
tomática de chamadas telefônicas, do vertical,
ainda dêste interruptor ser provido
Pontos caracterRicos
tipo
que
cornpreende
tini
dispositivo
a 1 9 — Dispositivo ueltronnezIsico
unia projeção cilíndrica, central
in- deinterna,
-1 9 — Nova válvula para brinquedos
ricionador de sinos e carcilhões, carne-. principal de. gravação magnética,
.na qual tens parcialmente
por-um cabeçal de gravação e
eegrado
terizado por uni conjunto' montado sei- e reprodução em relação com o qual embutida e fixa a parafuso uma mola e peças infláveis com ar. caracterizada
por ser formada por uns disco, ou
''bre uma plataforma -de e com- se ro'esloca uma cinta magnética sen- helicoidal ou fulcro que trabalha por placa
de qualquer , formato, provido. distensão
maio,
outra
extremidade
é
posto de • um motor elétrico. ligado atra- sível, ,vinculada a respectivos carre- en gatada:
uns sua superfície, de uma canalata
numa
chapinha
metálica
a
vés de seu eixo a .uma caixa redutora téis de armazenagem,. conectadas
móvel cuja parte interna é afilada e circular rebaixada, e centralmente a
de velocidade, cujo eixo mo t or trans- um motor, e um microfone e um am- portadora em ambas as faces de uni esta formando um -pescoço tronco- •
dito
caplificador
relacionados
com.
o
mit emovimento o mina haste de eleva beçal dependendo os deslocamentos da contacto elétnieo: o lado externo des- cónico saliente, .que ' se continua por
• fixada em uma .de suas iestremidads cinta e circuito de gravação e repro- ta chapinha é provido de um corte trecho cilíndrico_ tubular, com anel
extremo engrossado de reforço; . e.
livres, haste esta provida--em sua ex- dução, de uma chave seletora, carac- central também afilado e nos late- partindo lateralmente do dito anel
rais de unia garra. — Uni total de
tremidade de Ill1) rasgo. onde se ar- terizado, pelo fato de que, cooperan- 3 pontos.
de refôrço sendo prevista tuna estreita'
ticula um braço acionanta. que é abra- temente com o dispositivo gravador
e curta alça, portadora extremamente de uns tampão obliterador da ençado por um garfo e a Ira-olvida por magnético principal se inclui uns discomplementar gravador —
11111M0 N ç' 100.208
trada de ar; e a válvula assi m formauma mola amortecedora. estanda éste positivo
emissor de resposta telefónica consda sendo montada vedando abertitDe 5 de fevereiro de 1958
garfo articulado por sua VCZ, ti ex- tituído por uma cinta sem fins magna 'circulai . , de diâmetro ligeiramente.
tremidade de unia segunda haste de neticamente sensível; • um cabeçal
Joi.g . K. Urban — São Paulo. maior que o da canaleta rebaixaciaa
,' leva que é diretamente ligado ao eixo gravador reprodutor relacionado com
Nova embalagem para frutas, le- citada. praticada . na superfície do
a
dita
cinta:
meios
de
arrasto
da
cingumes,
verduras
e
análogos.
.
•
brinquedo ou .peça inflável com ar,
• estiando a provocar o badalar do sino,
com fixação por solda ou colagens da
sendo ainda o motor elétrico e a , caixa ta vinculável a uns eixo .motriz deri.
Ponhas earacteri,Wicos
vado
do
motor
e
dependentes
ele
um
periferia
do referido disco da válvula,
redu'pa ruencionaods acima, intea'a- elemento eletro-magnético de coman19 — Nova • onibtilagern para fru- de encontro à face interna da su p erlado( entre si um regulador -de 'velo- do conectável ao circuito operatiro tas,
legumes, verduras 'e análogos, fície • do brinquedo ou . peça ir:fiável
cidade. — Um total de 3 oontos.
de um aparelho telefônico; meios de caracterizada por ser constituída int- com or. — Segue o ponto 2.
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TERMO N9 103.790
17 de jalho de 1953,
Privilegio de invenção, para arerleiçoamentos em, ou relativos a dis'poaitavos para distribuir liquides mais
especialmente, mas nao exclusivali ente., emprego nas colunas fracionaderas de gás.
19 — Aparfekerunento em ou . relativas a d.Miositivo para distribuir líquido, mais espacialmanta, mas não
exclusivamente para uso cai colunas
fiareonaeores de gás, caracteriza:los,
por uma peça tendo uma superfizie
ex t e.ana convergindo para cima, par
exemplo um cone ou uma tampa esférica e colaborando no pcnto inais
alto, ou próximo a êle. com um su- prltne'Vo limitei ° orientado para a
superfície -da peça. cuja borda infra
rior compreende saliências, por exemplo dentes. — Um total de pontos.

D0,10 OFICIAL (Seção III)
_
inflares, _em tubas flexíveis ou rígidos
de materiais termoplásticos ou qualquer outros, mediante eatrusão caracterizado pelo fato da sef fabricada o tubo e simultaneameMe amara,gado o seu conteúdo em substituialo
ao ar. sendo os referidas tubos cheios
por um furo na cabeça e em seguida
transpertados para a maquina cie
Soldar. — Um total de 5 pontos.

do núcleo adjacente à extremida- seus cantos, enquanto que a dode livre do bit, apisisentando cada bra intessnediaria vertical se
uma das ditas palhetas uma pa- apresenta junto aos cantos, no
rede extrema externa, uma face lado lon,gitudina com urna aberpreoulsona e uma face de remo- tura e no transversal com dupla
ção contraposta á dita face pro- abertura em seqüencia, abertupulsora, e disparando cada unia ras esses alonzadas e dispostas,
das ditas palhetas inala ou menos no sentido longitudinal. Um total
radialmente para, o exterior do de 2 pontos.
núcleo, caracterizada pelo fato de
que a parede extrema de cada
palheta diverge do dito núcleo TERMO: 103.575 -.- DE 21 DE
na direção oposta ã da extremioutubro cie 1958
dade livre do bit, de forma em a ;
Metailitralett
• Paulista 5 A. —
altura da Palheta num ponto asando da extremidade livre do 'Szio Paulo
Modelo de utilidade 1.e.7a —
bit é maior que junto a dita . exj novo modâlo de tarneira de comitremidade livre, sõbressaindo
parte principal de cada palheta ttrôle para landes a tas.
do dito núcleo por uma distfmcia
não substancialmente menor do
— "N5vo .inocl :.-, 10 de tara:eira
que o raio dó' núcleo. sendo cada
uma das ditas palhetas assime- , de contró e para fogões a gáS".
trica com. respeito aos raios que I learacterizado por poeselr o maintersectam medianamente a In- cho cila sua parta ateaerior dota
'fede çxtrema das mesmas, sendo raztaos vertjects , ditants., s, de 1000,
cada uma das ditas; palhetas de rasgos esses que perraitem a cumaior espessura entre os . ditos /ocaçãe dc um par:Iluso de fts:araios e a dita face de remoção do çao. Mit, total de 5 pontos.
mie entre os ditos raios e a dita
face propulsora; pelo fato de que
7-:a.RaVIO
10S.859
uma parte Intermediária de cada
face propulsora assenta em conDe 24 de novembro do fà58
dições de maior proximidade dos
RaZtiel Nelson do_ Oliveira Dodito; raios do que a aresta da dita face propulsora e se encontra, ria — S. Paulo.
Privilegio de inveaçôo .para
peio menos tão aproximada dos
ditos raia quanto as partes por CUrVelri).
dentro da dita parte intermediáPontos Caracterist!con
ria, assentando qualquer ponto
',
1.
0
Chuveiro do tipo articulanaquela parte de cada face pro- do, caracterizado
pelo fato de
pulsora adjacente à parede ex- que, en%
tôrno de um tubo, que
trema da palheta correspondente,
substancialmente, ao lengo do esta em comunicação com a enraio do bit e convergindo a dita trada de água, provido de aberturas laterais, e disposto no inteparte da face para os eixos' ditos rior
- do corpo do chuveiro, é preraios, na direção que se c-actende,

. TERMO Nq 105.010
1)2 5 d.e setembro de 1253
ca Lanava LiRequerente:
jiltada — aeo Paul-o.
Ponto; ca 1'2 C terfrticos de nova dlsposiçao cm. terminal para baterias
de acumuladores.
19 — Nova disposição em terminal
para baterias de acumuladores, ea_racienando por _urn corpo contrai oco
internamente e com parti-inclinado
tronco-cónico e tendo na sua superficie
interna uma, rosca; na parte suTERMO No 104.653
perior externa do referido carpa tem
uma pretubareincia transversal e fuDe 23 da agósto de 1938
rada' para o encaixe do cabo comiaCarrier Corparation — Esta dos tor
que vem fixado por indo de .um
Unido'; da Angarica.
di:pesto centralmente na
Privilegio de invenção para proces- parafuso
superior do referido Copo -so de condiclonamanto de ar para - parte
Segue o ponto 2.
at. caçees industriais.
Pontos característicos
19 — Uni instalação de condicionaDE 23 1)E
TÉRMO: 103.057
manto de ar para fins industriais
compreendendo uni lavador de ar, um
OUTUBRO DE 1958 •
termostato e um higrostato localizados na área a ser tratada, caracteri- - Ateliers de Constructien Lavazada por demositivos para estranguFrança.
lar a pulverização de água na cor- lette,
Previlégio de invenção -- para
rente de ar de passagem através o
lavador. de ar, os ditos dispositivos — aperfeiçoamentos em dispositiacndo seletivamente regulados - pelo vos de centrífugos de embreagem
termostato e pelo termostato. -7 Uni automática.
total de e pontos.
Pontos Caractcristice4
1. 0 — Aperfeiçoamentos disposiTÊT.IMO N9 104.737
tivos centrífugos de embreagem
De 27 de" agósto de 1933
automática, caracterizados pelo
Erika Elisabeth
Dobar — São Pau- fato de serem constituidoa,
.
uma parte, de um-eixo -primário
lo.
Privilégio de inve.r.ello para aper- litigado do motor, comportando
feiçoamentos em cabides.
eixo do
unia cobertura cilíndrica e um Para o interior para
Pontos característicos
Primeiro -jõgo de massaS,. de ou- I bit. Seguem 2 pontos.
. 19 — Aperfeiçoamento cai cabi- tra parte de um eixo secundário,
des, caracterizados por duas peças coaxial ao eixo primário, compor T. 106.330 — I.U. 10-9-58
tubulares, encaixadas telescapinamcn- tando uma segunda cobertura clte entre ai e mantidos cm posieao- de bncirlea c um segundo leigo de
Nome:
Juan Llopis ‘ Crespo.
aras:amei:lio máximo por maio de massas, as massas solidárias dos
Invento: "Novo tipo : de apareuma mola Interna. sendo as extra,- eixos primário e secundário senmidades do conjunto, providas de perlho acumulador de caloria para
eilbas de pressf.o. revemidas de bor- do suscetíveis de se afastarem sob uso doméstico. Modelo de utiliação
da
1orça
centrifuga
para
viracha Ou-material similar. — Uni toam contacto com as coberturas dada.
tal de 3 Pontos .. Pontos Característicos
solidárias dos eixos secundário e
,primário, respectivamente. Uni
1.
0 -- Novo tino de aparelho
Tfriatial0 N 9 105.100

total de 'aptos. .

11 de setembro de 1958
Domonico Be-atetti — São Paulo..
Modelo de utilidade para nevo
dêlo da válvula de alivio para macaco hidráulico.
1 9 — Novo modálo de válvula da
alivio para macaco- hidráulicos, carecterlzada pelo falo de apresentar
um pino na direção do movimento do
macaco, apoiado em sua base numa
esfera que repousa numa mola assentada numa base cilíndrica furada
adaptável. — Sega o ponto 2.,
D.

•

TÉRMO N9 105.013
De 5 de setembro de 1958
likluard Krober — São Paulo._
Privilégio de invenção para processo automático de acondicionamento
o;i embalagem de liquidos, massas
Dastoeas, pós e similares, em tubos
ilexivela ou rígidos de materiais termoplásticos ou qualquer outros mediante extruaão permitindo unia sincronização perfeita_ ç inuiltânea. da
. fabricação dos recipientes e acendi-.
cionamento nos mesmos ti rs liquides,
985A$ , pr,stows, pó e eitalo--,7a,
-acon19 --a Proces, o auVreat ie•
arein de
dicionamento com (Ot en
liquidas, , massas pastosas, pós e

TERMO: 106.241 — DE 31 DE
OUTUBRO DE 1958

Phillips Scresv Company — Estados Unidos • da América.
Privilégio de Invenção — para
uma ferramenta apalusadora de
alto tanque.
1.0 — Uma - ferramenta provida
ele um bit propousor junto à sua
extremidade dianteira, de configuração, mais- ou menos , cruciforme em seção transversal, destinado a panetrar numa cavidade
preformada num dispositivo • de
fixação, tendo a cavidade rasgos
ou fendas mais ou menos radiais
definidos por paredes laterais
opostas e uma parede inclinada
para dentro na direção do fundo
da cavidade, sendo o dito bit defnido por um núcleo central e
por . uma multiplicidade de palhetas alternadas salientes que dis-

Marco do 19.32 1113

vista unia manga dotada de rasgo lateral e flange inferior; sen-

do que em dito rasgo lateral se
encaixa um eixo excéntrico,solidário com um braço acionamonto
mento externo, montado, de maneira que possa girar, num a ojamento lateral do corpo do chuveiro: sendo que, a flange citada
é proVida de unia pluralidade de
furos, -alguns abertos, • outros

ocupados por corpos pendentes,
de forma geral tronco-cônica;
sendo que, ainda, o corpo do chuacumulador :de caloria para uso veiro é fechado por unia placa
doméstico — caracterizado por aparafusada ao tubo inteiro, do
por •ser revestido, internamente, início mencionado, e dotada do,
de cortiça ou material equivalen- uma pluralidade de orificios, nos
te, o que proporciona a conser- caiais se alojam os corpos troncovação de qualquer alimento . quen- cãnicos acima citados, sendo que,
te ou frio durante longo tempo. finalmente, tais corpos troncoSegue o ponto: 2.
cônicos são dotados de urna pluralidade de ranhaduras em sua
superfície. (Segue o ponto 2).
TERMO: 106.376 -a -bE 4 DE •

NOVEMBRO DE 1958
TERNA° N. 107.3S2
Ez10 Berto'i — S. Paulo.
De 18 de dezembro de 1953.
Privilégio de invenção Para —
Jurandyr Starling — Estado da Guaaperfeiçoamento em Ou relativos nabara.
ri prancha para prate/e:as.
Modelo de utilidade .— para neivo
inocièlo de rolha dosatiora.
Reivihdicacões
1. 0 — Aperfeiçoamento .em ou Pontos caraciberísticos:
relativos a prancha para prate1. 0 -- nivo mcClèlo de rolha dosaleiras, constituídas de peça úni- dura, caracterizado pelo fato de apreca com bordas voltadas para bai- sentar, além da parte' inferior, ligeiraxo conformando como qtce. uma mente, trone'inica convencional, tinia
moldura, caracterizados pelo fa- parte superior cilíndrica e de diranetro,
to que a última dobra da citada ligeiramente, majorado, que limita um
param do • núcleo_ e par estrias moldura, 'disposta então parale- espaço interno Oco c, substancialmente,
eimeavas tendo uma parte bási- lamente ao plano da prancha, se cilindrico.
ca disposta ae aago da periferia apresenta com orifícios junto a Um total de 3 pontos.
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TERMO N. 107.sir
„De 7 de janeiro de 1958.
1-lenry Ernest ficiman — Inglaterra.
"Privilegio de invenção- — para Aperüiçoamentos aõbre ou relativos a mediCamentos.
•,Pordos caract4is(icos
' Unia composição .para, o tratamento
externo deaannais,- - para eliminação de
'pastes e a prevenção de canibalismo
e picada S de penas nas aves, caracteitzada porcase a combiração compreende um clorobenzeno, um antissético
e um pesticida.
Uni total de 13 pon-
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Março e:e 1962

lismo substâncial para com dita pareTERMO N e 78.673
haste que apresenta região de forma
de lateral, e espaçada da mesma, a ditrapezoidal, ' com passagem 'possível
De
30
de
março
de
1960
ta parede do clipe de sustentação fiatravés , de rasgo existente na placa
cando entre unia parede ' lateral .e o seu
Privilegia de Invenção..
móvel, obrigando-a ti se deslocar +até
flange virado do clipa clie painel auxi4A.perfeiçoamentos . em cortinas de en- a coincidência dos extremos da canaliar, sendo que nisto um segundo 'pailizaçãO interrompida. Uni total de 3
nel pode ser mantido . removivelmente rolar, aplicadas na' vedação lateral do pontos.,
automóveis
ruraisa.
dentro do canal do clipe , auxiliar, pró-Cunha 1-.1 Cosentine
-Capital do
X.1mo 'mas espaçado , de um 'ventilador
sustentado pelo dito clipe de • sustenta- Estado de S. Paulo.
. TERMO 1\1° 80,709
ção.
Pontos • Característicos
a
De , 14 de julho de 1955
1. Aperfeiçoarne.ntos em. cortinas de
Privilégio de invenção para: Apar:\
enrolar, dplicadas na vedação -lateral
TERMO N.'. 109.089
de automóveis riirais, caracterizados feiçoamantos em cintos.'
Pasquatto
Bolzani Limitada -De 12 de março de 1959.
por uma cortina de lona dotada de
São Paulo.
Gemino de Paula .Perpetua — Está- - visor central de-material plástico- transera.
parente, dotado- de - movimento autoPontos Característicos
do da Guanaba.a.
Privilegio de 'Invenção para Melho- mático de enrolamento em . cabo provido • 1° Aperfeiçoamentos em cintos, caTERMO N.° 115.146
ramentos em' carroceria d ónibus para de mola espiral, fixada por uma .das racterizados paio fato de uma aias ex.,
extremidades à parte superior lateral tremidades da tira de couro ou outro
longas viagens.
••
De- 30 de novembro de 1959.
1.0 — Melhoramentos em carroceria do para-brisa e palia outra,- ao cajado material qualquer, ser quebrada em tre'ciTábricaa Germanda S.A. — Estado de ónibus Para longas tiagens, caracte- central da capotá.sendo a cortina abai- cho 'de comprimento adequado. com
ta metálica do vei- orifício praticado próximo à dobra,
da 'Guanabara.
rizado por ter na parte fronteira, do xada, fixada 'à -por
Previligio de invenção para , apear" lado oposto ao motorista, lifila taabine culo, apresentando trechos • atebruados, atravessado pelo pino de uma peça cai
Miçoamentos em aacoS para colheita. reservada ao bafet, na qual se notam reforços latetaris e bolsa en`trtna de ‘Ta, disposta posteriormente à tira e
ar
ama cadeira • giratória, uma pia, uni lona.. Segue o ponto 2.
mantida cai posição por meio do referi. Pontos característicos..
suporte. -para liquidificador, uni suporte
do trecho, devidamente costurado, ou
1.° — :Aperfeiçoamento em sacos para máquina da fazer 'café, um esterigrampeado, Ifin total de 3 pontas.TERMO N" • 78.843
para colheita, 'caracterizados pelo fato lizador e uma caixa dagua 7- Uni toRe o saco prõpriamente dito ser provi- tal de 4 . pontos.
De 11 de abril de 1955
do de uru anel, de preferência metálica,
,
.TERMO Ni 80.975
Vilko Forstnerie — Paraná.
áispozto lataralmente c próximo de sua
Eia
3 de' junho de 1955 •
Modelo
de
Utilidade
.
para:
Um
inobçrda livre . supericr. anel êstc ai - susTáMO N.' 125.472 dveélo
s
travador para escadas extensii.
Penso por intermédio de' uma curta
Patente
de
invenção.
De 2 de janeira de 1961.
't
• alça, fixa na própria costura lateral
Pontos caacteristicos de: AperfeiçoaGiordani Gadio e Enzo ,Ceragioli —
do saco. — Segara o ponto 2.
Mentos eai . amortecedores hidáulic -osPontos C a rãctcristicos
São Paulo.
para veículos' automotivos.
•
.ai
1°.•
Uni
modelo
de
travador
para
•
-diaModêlo de utilidade para nova
Requerente José Sergio Mediria &alTERMO, N.° 107.961 *:
posição construtiva aplicada a porta escadas extensiveis, cuja parte anterior
eletrodos:
.
1 • corre sôbre a posterior, caracterizado ga Municipio de Santo André -Dc 15 de janeiro de. 1959.
, por receber, a parte anterior e móvel, Estado de São Paulo.
-Reinvindicpções. . .•
1°) Aperfeiçoamentos em timorteee nas faces internas de seus montantes,
.Miller Industries Inc — Estados
Unidos da América,
1.9 ) •allova disposição construtiva duro chapas, ama cica. cada lado e no dores hidráulicos para veículos autorro-1 Privilegio de invenção para'Armação•- aplicada a Porta eletrodos ' , dotados de mesmo • plano, presas articuladamente tivos. em que a -câmara externa (1)
Ira construção de parede cortina.
capa isolante e capuz antarior, caracte- em seu .ponto superior e extremo, re- apresenta inferiormente o fundo arreo comparte projeaante (2) prorizada peld fato de ceara internamente cortadas de tal forma - .a apresentar na clondad
.q Pontos característicos,
ao' cabo se encontrar disposta peça sua Parte anterior, rima saliência- angu- vida de rosca 'para adaptação ao eixo
ri."' ___ Ara-a:içá° para construção ,de - cilíndrica única _a. lermada por ;duas- lar em forma de ' sapata, formando a do veiculo e caracterizados pelo lata
j4tireele cortina, provida de membros partes, apresentando latzratmente re- sua base tem plano horizontal, ‘que de a tampa superior (3) apresentardispositivo de 'válvula (4) provido ele
Atruturais de material leve eia-tad:doa entráncia ou canaleta, na qual se aloja defslefe para baixo c -se curva para
edracteriziida -pelo fato de que . os rafe- mola que pressiona, para a Imite, ta- frente" de' forrna estreita e prolongada, parafuso (5) 'cora abertura central (6)
• tido.; membros compreendem membros rugo central. - ,provdo de fenda atra- recebendo • em seu extremo, tal prolon- tendo internamente Irina mola helicoi.te suporte ,tendo partes de ligação por vessada por um. dos ramos de peça era gamento, urna lingueta articulada e dal (7) e, válvula esférica (8) ceirn
êiicaixe; e dispositivoa prcra:dos de aLa, cuja extremidade é. -articulada par mantida em posição, para frente, por assento rio furo (9) . Um total de 5
ecrresponclentes partes cle ligação por pino à -peça ciiincirica envolvente, res- um pino . de encosto; -sendo destinada a pdntos.
giçaixe, interzcoperantes com as- par- tando o- outro ramo, na forma da cabo. dita . Iingueta permitir o Tacão da
às correspondentes" de ligação por
para -o exterior do conjunto, sendo mire citada -chupa, rectio éste que é orientaTERMO N. 93.639
éltixe c(os referidos membros eati-utit- alétn da parte dotada de fenda, a -peça do por tan rasgo alongado, praticado
ilSis. — 'Uni total de 22 pontos.
central apresenta região de . menor dia- -central' e horizontalmente nas própria;
(De 12' de. abril de 1957)'
Metro, parcialmente encaixada em ca- chivaas. sendo o . seu curso limitado
Alexandre N. • Karavias —
nal existente na parte Materjor da peça por uma haste que- atravessa os ditos
TERMO N.° .107.946
cilindriea externa, a qual, assira como rasgas e esta -disposta hprizontalmenka
Privilégio cie invençãopara instalao Capura se • apresentam' -*atravessadas entre
dois montantes. Segue o pon-,, • ção cinematográfica. bicinetoptica fpe,De 14 de janeiro de 1959.
..
por orificio de Passagem do eletrodo, to 2,
toticamente equilibrado.
Convertible Clip Corporation — Es- o qual é atingido. pela extremidade ci•
Ponto& Car:zetrrictico4
tados Unidos da América.
lindrica de 'menor di a- m.tro da peça
.
,
TER
'XI()
1\i:
80.939..
central.,
dotada;
'pata
tanto,
de
•
topo
0
1.
—
Urna cilmai-a dá cinematogia•
Privilegio de in jenção — para apeafia dotada de uma - knte e provida- de
friçoan3enros em Clip para nustentar em meia-cana. — fim total: de3 pariDe' 25 dç :julho . de 1955.
tos..
venezianas.
•
(laia filmes idênticos, , cada um, dera
Privil,Vo de invenção para: Dispo- quais e -exposto à- luz depois de sei'
1
Reivindicação.
sitivo de seguranen contra roubos de imobilizado perante' a sua comporta de
autos eia geral:, •
TERMO N.° 71.005
Clip
de
sustentação
de
veneziana
de
imagem, enquanto o ontro filme se 'mo.:
1-‘ ventilação, caracterizada pelo „foto que
•
Nardini e Dioga S.A. Industrial e imagem ,por pulsação, não s.entlo exDe 18 de dezembro.-de 1953.
-,IMportadori,
São, Paulo. .
ela -compreende, cai combinação, um
vimenta, por arrancos, razão de uma
Radium Indústria e Comércio AmeOpa de sustentação de ventilador de
1°) Dispositivo de, Segurança con- posto à luz, earacteriada pelo feto de
ricano
S.A.
—
Estado
da
Guanabe,ra
veneziana tendo uma parede lateral era
tra roubos de- autos em geral. caraate- que ambos esses filmas pei-inaneeern
ángulo reto . para com o fundo, com -Modèlo de *utilidade pana 'um estojo rizadca ' pelo fato de ser •constitUido
imóeeil e são expostos luz de mapara
contar
'sinalização
nu)
propaganda..
uni braço de • operação estendendo-se
caixa-metálica, blindada, a qual inter- neina transitória, por um predetermipara fora a partir do fundo e substan- • .1.°) Um estoj,o . para. conter • sinaliza- rompe a Qaalização de combustivel em nado período de- tempo durante o quai
eialmente .no mesmo plano. ',sonos de ção • ou' propaganda, caracterizado es- _ qualquer ponto da mesma', em sett per- o conjugado, alternativo dos dois obtu-.
, mola fixados no fundo e em angulo
sencialmente por ter a frente era forma curso do „ tanquo ao motor, sendo eme, radares abre, gradativamentM Cena das.
to para com o mesmo' e sulmtâncial- côncava e de material' transparente, os extremos assim- -01-4idos, são ligados compartas, enquanto o * potro obtura,
mente paralelos para cosi a parede lar emoldurada por ama anila na qual, pelo aos orificios de. duas placas situadas gradativamente, a secção cOmplemenf e temi e adaptados para prender - uni, face. interna possui duas rcentráncias no interior da referida caixa, placas tar da -outra 'comporta, completandoaa- i lir ventilador entre ditos braços e a pare- previstas para c.a:acarai • uma làmina esSas justapostas e reunidas por ura se; assim, resiproemnent2, as, duas seeip sle lateral, uni 'clipe de painel auxilia: .de material transparente ou não, con(en- pino, sendo que O contato entre am- góes não , obturadas, para a fortna.ção
tendo
duas paredes laterais, uma pare- do dizeres, ou sMais e a outra lámina bas . é . promovido, por pressão, de uma de" Orna imagem complete; pelo fato
/JI
•
,,t,
de do funda e • de extremidade, definia- .com .a ,face interna espalhada ou não, mola - solicitada por uma porca de rega- de compreender a referida câmara,
, oh do um ,canal entre 'elas, uma parede servindo- de tampa ao- estojo que tica- lanam. se -encontrando, ama das 'refe- ademais actos. outras instrumantas auxj-.
'atara' tendo um frange virado" locali- herniétleanizate fechado.
,
— Segue . o, ridas -placas solidária à estrutura da- liares. um prisma' duplo de foto-divisa .2aclo por fora do canal
num yarale- ponto 2.
caixa e ambas .atravessadas por. uma são, através , do quol o feixe luminoso.
•
13!
14.•
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proveniente da lente, é dividido- em
dois e orientado na direção das duas
comportas, perpendicularmente, às
mesmas; pelo fato de que cada obturador, depois de aberta a respectiva
comporta, ao fim de um período predeterminado, dá início à obturação da
mesma a partir do mesmo lado porque terminou a abertura, operação essa que resulta numa diferença de tempo de exposição do ponto de vista dos
dois lados opostos da comporta; pelo
fato de que essa diferença é 'compensada por intermédio de instrumentos
de foto-diferenciação, introduzidos no
percurso do feixe luminoso; e pelo fato- de compreender,, também,- a referida câmara dois -ponteiros colocados à
frente das 'duas comportes, ponteiros
essas mio são deslocados, automáticae simultâneamente, por fora da abertura das duas comportas, quando do
início de funcionamento da câmarsa.
Um total de 16 pontos.
.

,
TSRMO N' 82.114

•

. De 22 de setembro de 1955
Escritório Técnico Comercial AstoEstado da Guanabara.
A.
ria
Privilégio • de invenção : para: Um
nõvo processo para proteger tambores
feitos de chapas de ferro ou outros materiais.
Reivindicações,
Em resumo, reivindicani-ie, como
pontos caracteristicos da invenção, os
, .
seguintes:
1 9 ) Nóvo - processo para proteger
tambores feitos de chapas de ferro ou
outros'. materiais, com ou sem frisos me. tálicos 'protetores centrais, laminados . ou
sobrepostos á superfície externa dos
tambores, caracterizado pelo 'fato de se:

rem duas cintas elásticas aneladas colocadas, cada uma,. sõbre um dos dois

frisos metálicos centrais laminados 'no
tambori ou então colocadas ' no centro

do tambor em espaços equidistantes entre si e Cafre os' frisos metálicos extraaios das bordas do tambor, ' eia substituição aos frisos .metálicos centrais sobrepostos. Um total de , 6 pontos.
• TERMO N. 94.907
! De 11 de junho de 1957
Rigesa S. A. Celulose, " Papel e Ema
Estado da Guanabara.
balagens
Modelo de Utilidade para Caixa destinada a transporte do aves.
ReivindicaçOes

-1P Caixa destinada ao transporte de
aves, confecionada em papelão, madeira ou outro material conveniente,
apresentando paredes laterais e tampa, assim como elementps diyisores internos --com pluralidades -de aberturas
para circulação de ar, caracterizada pelo Tato de que as paredes laterais da
caixa ae .apresentam com paredes inctinadaw em relação à vertical. Se.
•
gue
ponte 2.
-ÉERIVIO N" 83.792
De 22 de dezembro cle 1955 •
Estado da Guanabara..
Metalúrgica . -Abranx) Eberle

Pontos' caracteristicos invençed
-de. g ProceSso Aperfeiçoado: de- costürá
,por rebitagetn pana á confecção
Patente de linyencão_
pa>>
Processo aperf-_-.çur.'d ,51 4e. costu.
ra ;lar rebitagem para t onrecçâo de
roupa de pano, conro'ou muterlál simi-

lar, especialmente calças do tipo chaTERMO N. 101.413
mado blue-jeans, em que á rebite, ao
(De
' 1.° de abril da 1958)
penetrar através das peças de material
sobrepostas, .é enfiado na sua cabeça.
Telefonia e Eletriatecnica Ltda. ‘--prensando-se o conjunto para formar Eátado ala Guanabara.
'
os pontos . de , costura, caracterizado
Modelo 'de utilidade para 'Um ampelo fato que, sem abertUra prévia de plificador para telefone.'
furos, os pontos de costura são formaPontos Característicos
dos por uma intim] operação de' prenI.° -- Um amplificador para telesagem pela retal se obtens simultâneamente a perfuração das peças de mate- fone, em que num telefone caracteririal sobrePostas e a rebitagem do con- za-se por uma peça de plástico-elásti-

. Março de 1962 1115 '1
devidamente compostos em doia cola.
ridos diversos através de linhas para.
leias de iguais larguras, sendo tais inscrições cobertas por camada de material transparente dotado em sua fa:e
exposta de estrias longitudinais • emn
forma de lentes paralelas correspondente às linhas paralelas. Um total de
2 pontos.

TERMO N .° 103.3,35
co 2, a qual se encaixa no monofone.
de 24 de junho de 1958
dentro da qual encontra-se um microLisiro Tsubame — São Paulo.
fone de alta sensibilidade,' sendo este
Privilégio de invenção -- para Nc
TERMO N. 92,947
fixado por meio de uma -.arruela de
borracha, a qual por sua vez é fixada va máquina de. lavar roupa.
(De 12 de Março de 1957)
alle S
na parte interna da peça plástico- elásPontos característicos
Indústrias Brasileiras Eletrometalúr- tico, por meio de uai rebordo, sendo
1. 0 Nova máquina de lavar roupa,
gizas S. A. — São Nisto.
o microfone encaixado numa massa de
Privilégio de invenção para aperfei- espuma de borrseha. Segue o ponto caracterizada por um corpo dividida
em duas câmaras por meio ,de uma paçoamentos na montagem de bombas n.° 2.
rede horiz6ntal e fechada ao alto pot
hidráulicas em poços.
meio de uma tampa provida de ganânPontos Característicos
cia inferior trônco-ceunca invertida,
TERMO N. 101.535
Um total de 4 pontos.
•
1.0 Aperfeiçoamentos na montagem
(De
9
de
abril
de
1958)*
de bombas hidráulicas em poços. caracterizada pela construção inicial, na
Dyonisio. Pierotti — São Pago.
TERMO N.° 103.941.
bôca do poço, de uma tampa, com uma
Privilégio de invenção para aperfeiJt;
abertura através 'da qual e descido o çoamento , em dispositivos auxiliares de
'
de 25 de 'julho de 1,953
cabo de aço, enrolado no roleta de uma audição.
talha, montada em uma 'anelação, senGeneral Electri"C Compan — Esta
Pontos Característicos
do , éste roleta acionado _por uma mados Unidos da América. e
0
1. Aperfeiçoamentos em dispositinivela 'externa e fixado em sua posiPontos características dy "Apertei
ção definitiva' por meio de um cadea- vos auxiliares de audição. caracterido cujo gancho atravessa as argolas zado por um par de óculos auditivos, çoamento cri caixa envoltória para apa
de um pino fixado ao roleta e um pi- Cuja urna das hastes, dita receptora relho elétrico" Privilégio dp invea
rio ligado' à uma haste chumbada à e amplificadoraaaé portadora interna- ção. armação citada. Um total -de 4 pon- mente de um circuito impresso de emO que a requerente reivindica cop,
tos.
PU:Cação do -som propriarnente dita, nôvo é:
circuito este alimentado por bateria. e
1. Uma caixa envaltória para apaligado por um par de fios a um micro- relhos elétricos caracterizada por comTERMO N. 96.446
fone, que se acha na extremidade pospreender um par de chapas metálicas
e, Depositado em 16 de sidisto de- 1957 terior da referida haste, e sendo ainda
tendo cada uma delas porções terminesta
prevista
unia
•
pequena
roda"
serTitulo: Máquina para construção de
nais opostas dobradas em planos situapeças vasadas de concreto armado ou rilhado. em conexão tona o circuito, dos e ângulos retos corá sua 'porçáo
para
controle
de
volume;
e
sendo
a
•• •
simples.
central, as eorções terminais de uma
Requerente: Hélio Mart
ins de Oli- outra haste, dita transmissora, porta- chapa sendo unidas iis porções termidora internamente -de um aparelho vi- nais da outra chapa para, formar as
veira — São Paulo.
Pontos Característicos: de máquina brador ou alto falante que, por um par paredes dianteira, traseirseede topo o
para construção de peças vasadas ' de de fios atravessando teóda e -haste e de fundo de dita caixa, um par de piaa parte frontal' do pa rde óculos, co- cas metálicas presas entre cas lados resconcreto armado ou'- simples.
1) — A máquina é caracterizada munica-se com o circuito da • outra pectivos de ditas chapas para formar
os lados opostos de dita assises., ditas plapelos machos rotativos qu e operam haste. Uso total • de 3 pontos.
cas sendo extendidos' através das jundentro de fôrma deslizante sôbre platas' entre ditas porçeõs terminais das
taforma horizontal -os quais realizam
TERMO N.° 103.294
chapas pelo menos Uma porção termisimultânea e, continuamente a; operanal de uma chapa sendo unida a uma,
de 20 de junho de 1958
ções de alimentação, adensamento e
ejecção da peça moldada. Um total
Joaquim Ferreira Guerra -- Estado porção terminal da outra chapa per
uma conexão fãcilmente retirável, e dide 7 pontos.
da Guanabara.
tas placas sendo retiráveis quando da
Privilégio de invenção para — Alem- separação de ditas porções terminai,
TERMO N. 101.012
feiçoamentos em ferroa elétricos de"' entre si.
passar roupas.
Um total de 12 pontos. N:
(De 17 de março de 1958)
junto. 1.1m- total de 4 pontos.
,

Pontos característicos
Renal Pedra Cordeiro e Renato Pedro Zanardini — São Paulo.
• 1.° Aperfeiçoamentos em ferros até.
Privilégio 'de invenção para disposi- tricos de passar roupas, caracterizados
tivo redutor de velocidade para toca por ser o cabo atravessado por um condiscos.
duto d'água, provido de válvula, que
atravessando o corpo de ferro 6 aparaPontos Característicos
fusado na placa superior da base.
1.° Dispositivo redutor de velocidaUm total de 3 pontos.
de' para toca-discos, caracterizado por
um pequeno disco horizontal, provido centralmente de prolongamento em
TÉRMO NP 103.282
eixo tubular vertical, com extiemida20 de junho de 1953
de superior rosqneada externamente.
disco este simplesmente apoiado. em
Herreann Frank — São Paulo.
posição central; sôbre o prato do 'to1VIodelo de utilidade — para Escala
ca-discos;' e sendo disposta aôbre o di- para eenversão de medidas com leituto disco, uma arruela circular, sôbre ras simulantes diretas.
a qual assentam pequenas esferas, aloReivindicaçOes '
jddai em aberturas circulares,' esnislis1. 0 "Escala para conversão' de metribuiC,ão sigoresa, de um disc'o separador; •as citadas esferas sendo didas com leituras simultâneas diredisposto novo disco circular, provido tas". caracterizada pelo '-fato de que
de comprida .baste horizontal lateral, eôbre lâmina de papelão, cartolina ou
de extremidade' livro freiada pelo su- similar, são colocados os valores corporto do braço do toca-discos. Um to- respondentes a dois sistemas métricos,
com os pares de valores sobrepostos,
tal de 3 pontos..
•

TERMO N.° 104.23
de 4 de agOsto de 1958
• aCarballi 86 Cia. S. A, Industriak
Comercial
Financeira — República
Argentina.
}Pontos caracteristicoa da 'invenção de
"Dispositivo orientador de ralhas coras
para máquinas arrolhadeiraa automáticas", — (Privilégio de Invanção) •
1.0 Dispositivo orientadas- da rolhas-corOa para Máquinas arrolhadeiras
autamáticas, caracteriz-slo pôr ser constituído por uma embocadura superior
receptora das rolhas;corôa, ‘' suficientemente ampla para receber as rolhas-corOa em qualquer orientação, bifurcando-se para baixo em dois canais, una
cies quais descende vernea lMente com
duas pequenas curvaturas dm direção
à sua zona iriferior. aprese4ndo o outro uma ,torção tal que entre a sua
boca de entrada e a sua hoCa de saída
assiste uma diferença de 190°, sendo as
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(lida e tj ta' o Metal coiili do nos
TERN5p Ns 106.011
seções dos canais na sua zona de bifar- de parafuso; a extremidade Í do dito •
Iti t'SiItOS Ira ssv a fazer parte i n tcração iguais e simétricas e de seç:ão corpo tubular termina numa saliência ,
De 22 de outubro de 1958
gra ida dai ba c i xi da fusão. —
tronco-cônica, e nas suas partes iriferlo- em forma semi-circular ôca, tendo laS:rth Levi • f Co. Inc. — Estados total de 10 pontos.
teralmente e na respectiva' linha axial
resiguais e igualmente ta :afetadas.
os
da América . •
,
uma :dela na qual ,se acha centrada Ured
Um total de 3 pontos.
Privilegea 'de Invenção para — Prel
por meio cie. um pino orna outra peça
--T
P:IIMU
N."
106.971
Voas provenientes' de
também com perfil semi-circular ôca. yaração. da
rú•
•
ard
M
1)e v28 do novembro de 1058
TERMO N.° 104.310
que fica contraposta à primeira. e .que •
se prolonga em forma de. protuberánPontos Ca:arreai etreos
de 7 de agâsto de 1958
Joaquim Coutinho .Nubrega
cia de forma a se contrapor- com outra
Procc:so para secar tripas ard- — São Paulo.
'Frui S. A. Indústria e Ceraércio promberáncia " exiatente na outra parte
mais
naturais
compeeenclendo o enfio- São Paulo.
Privike;:o de Invenção para —
fixando-as por meio de
sc
e
f , rnandn men:o duma tripa molhada por cima Aperfeiçoamentos em Ou relativom...
,
- Privilégio de invenção — para
a
dum
tubo
perfurado
e
aintroduçeo
Aperfeiçoamentos em alças para balde um
arauso coxo
ou ema dobradiça;
gera ti
de fOrra
e011101 ri z
o conjunto
como
a
duma corrente de gás no interior do
e outros.
parte resultante destas duas cavidades
ticient:
Ponlos Caraclerislicos
semi-circulares é que ee adapta a um referido tubo som um caudal
ReivindiwcOos
•
Aperfeiçoamentos
em nicas para dos poios da bateria. Um . total de 3 para manter uma corrente de gás
sobre
superfície da tripa citada . Um
1. 0
I." Aperfeiçoamentos em ou robaldes e outros, caracterizado pelo ta- R atit°3: •
total de 7 pontos.
tativos a geradores de força eleto de se- fixar em dois pontos diam eI 1 . 011101.117, para carga de baterias
tralmente opostos do gargalo “la" da
e acionamento de dispositivos auT ERMO Ne 1 05 .096
TERMO
N
106.415
/
tarro "a" dois corpos "c" de material
xiliares de motores de combustãO
•
artificial em forma de botão, salientes
D: 11 de setembro de 1958
'interna, bu outra máquina térmiDe 4 de novembro • de 1958
do lado de fora do gargalo do jarro,
Requerente: Recordati — Laborató- ca, caracterizados por comPreentodavia sem interromper o lado interno" Bacon American Corporation — Esderem par ou pares tormootêtririo Farmacológico S, p. A . Miá.° .
, do gargalo do jarro, de tal modo que tack's. Unidos da América.
Coa, ' cada um formado por duas
ProaOs- botões "c" pré-moldados podem se Privilégio de Invenção 'para
encaixar por meio de um pequeno seg- cesso. e Aparelho. para Recauchutar
Pontos caracteristicos- de "Nôvo mo- lAininas ou fios de metais diferen-,
mento de : suas bordas internas, que Pneumáticos.
delo de dispositivo inalador de bôlso tes; unidos pelas extremidades e
apresenta uma canaleta "1" cireuntepara
substâncias voláteis" ( Patente de isolados cm seu corpo, Ores êstes
Pontos Característicos
ligados em série entre si, tendo
rencial, em corrápondeaues reentrân-Modelo de Utilidade).
um dos extremos instalado no Ju1. " Um processo para recauchutar
cias da fôrma para a confecção do jarPontos Característicos
. ba do coletor deescapamento,.. e
ro durante o processo de scpre, exis- pneumáticos. caracterizado por incluir
tentei no espaço Oco da fôrma, de ma- as fases :preparar •urna carcaça
1' Nõvo modelo da dispositivo ina- outro no tubo ' do .coletor de adneira que o material artificial intro- de pneumático; envolver a superfície lador de bóis° para substancias volá- misSão de um motor de combustão
duzido na (Uma em estado plástico de rolamento e as paredes laterais teis ,caracterizado velo fato de com- interna, ou outra máquina térmimaleável na qualidade de alarguei:ar, dessa carcaça com uma banda de bor- preender um corpo cilíndrico ôco pro- ca, e o grupo dos ditos pares
• fornecerá durante o processo de sopro racha não vulcanizada, para formar vido de uma parede divisória central, dos em paralelo a uma bateria
do corpo 6co que formará o jarra, uma um .corpo da pneumático preparado em encerrando. .dois elementos inaladores'. elétrica ou outro dispositivo adeligação de ambas as partes, firme du- uma metade de um molde separável cai disposição oposta e contendo duas quado. — Um total de 3 pontos.
radoura e sem ranhuras, pela penetra- circuaferencialmente; fechar a metade substâncias a serem • inaladas, sendo
ção na canaleta circunferencial dos bo- complementar do molde sôbre a me- confinados, entre o suporte e os életões de material artificial, compa :ta tade já mencionada: fechar uma pren- mentos • inaladores, condutos para a
• WIIMO N. 107.099 . .
por meio mecânico e -soldada por melo sa contra as referidas metades do passagem do ar aspirado por ocasião
1/e 4 de dezembro de' 1958
térmico com o • material .attificial dos molde, para pôr o referido corpo sob da inalação. Uni total de 4 pontos.
' botões.
Dr. Cyrus José Peva% de Ma-,
tima pressão predeterminada; prender
pontes.
rm total
rinis — São Paulo. as metades do molde unidas: remover
TERMO Ns 106.9'65
as ditas .metades do molde tinidas. da
Modido de utilidade para —
prensa: aquecer essas metades do molde
De
27
de novembro de 1958
A 1 oj a ni ento desmontável para
TERMO N.° 104.390
para vulcanizar a mencionada banda
Theodor Lohrer '— Estado da Cita- praia e campo.
de 11 de agôsto de 1958
de borracha: retornar com as metades
•
1."
"Alojamento
desmontzvel
do molde a prensa; soltar as duas nabara •
Ferragens Moreira Ltda . — Estado
para praia e campo", caracteriza.
metades
do
'molde
uma
da
mitra:
e
e:cPrivilégio
de Invenção — para
•
da Guanabara.
trair o referido corpo e a banda calca- Dispositivo para rccliaar o encásto- de do polo fato se apresenta(
IVIndelo de utilidade -- para —
constituido dc paredes, tel o e pinizada
das
mesmas.
Um
total
de
7
Poltronas.
Suporte Inteiriça para perfilados ou
1 Dispositivo para • reclinar o en- so formado por 1)1ura4idade (1(
pontos.
trilho de cortinas.
côsto de poltronas, caracterizado peto placas de material leve, e incom.
fato de - atuando entre a articulação bustivel, devidamente associada;
Ponto característico
e recosto pára a cabeça do ocupante, entre si por dobradiças e gonzos
TERMO Ne 105.099
1.0 Um suporte inteiriço para perCompreender urna barra acionadora de estes com possibilidade de remo
filados ou trilhos de cortinas, caracteDe 11 de setembro de 1958
seção
retangular terminando interna-) ção do pino da artieulação, res
.1 irado por urna peça inteiriça, em formente ao dispositivo recurvada de 906 laudo o conjunto armado sal.'
Domenico Bestetti — São Paulo.
a-na da -T" irregular ou "L", constar!.
por duas vezes, de molde a ser 'cons- pés a pequena disláncia da solo
te de urn braça para sustentar os triPrivilégio de Invenção para — Ma- tantemente , solicitada por urna mola
Segue o ponto 2.*
lhai e uma base para fixar o suporte
caco Hidráulico.
de retõrno, apoi a da na parede do disna a paredea portai; sendo o braço
positivo adjacente ao encissto. a dita
Reetiinéu'eações
dotado de um par de garras na ware.
barra acionadora passível de moviTOMO ' N." 107.311
miriade e, sventualásente outro par
Is 'Macaco hidráulico, caracterizado mento de translação -na direção do eixo
mais para dentro, destinados a preti;
pelo fato de apresentar a cabeça do da dita mola. Um total de 4 pontos.
De 15 dc . dezembro de 1958
der, os iri1hcs que são fixados por meio
eixo de fôrça ajustável por meio de
de para fusoa anroscados por cima do
uma
disca.
Um'
total
de
6
pontos.
Requerente: Sienwns lialsk
braça. reta se. projeta ene Pinguto reto
•
TiA110 N. 106.909
Aktiengesellsellaft, Berlim e In Itin'
roais para ama da' extrenr. i dades da
que, Alemanha.
base eubstancialmento paralelepipédica;
De 27 de novembro de 1958
' TfiR1\40 N^ 105.139
sen io ambas as extremidades da base
Pontos' caracterislicos de "Com
Privilégio
de
Invenção
para
—
De 12 de setembro de 1958
boleadae na parte superior.
Forno elétrico de indução de fre- tacto 'com gás protetor" — Pr
vilégio de Invenção.
Flamingo S.A. CoMércio c Indús- quência.
TERMO 1\1' 105.002
•
industrial com ca mil ' horizontria — São Paulo.
Pohlos Curaelerlsilcos
. Dep.' em 4-9-1958
Privilégio de Invenção para — FM- tal e submerso para a fusão de
qualquer . metal.
. Requerente; Alfredo Acunzo --• São mingo S. A. — Copércio e Indústria.
1.° Contacto com gás 'protelo
Poillps Curuclerislicos
provido com peças de contacl
Paulo .
Pontos, Característicos'
.
Pontos Ca raeteristieos de: "Aper1." Um forno elétrico de . indu- constituídas por uma peça imh
16 ) Dispositivo para filtrar ar, cafeicomuento; introcluzidoS em terminais
de material uniformemente ma
ee cie acumuladores ou ba- racterizado por uni corpo oco.- com ção de . frequência i nd ust ria' ou
nclizável, caracterizado por si
para cabe
entrada lateral eupc dar - e prolengamen- de 1m ia a frequência próprio para
terials .
de 'qualquer metal ou liga provido de um revestimento
rilão
'
lô'm Aperfeiçoamentos introduzidas .Mo !aferia:e na qual é prevista uma a
metálica, caracterizado pelo falo cobre sôbre as peças de contact
em lenir:nal,. para cabos de acumula- eánirtee z011) Vá:VI.1/Z nterna que ['dm.
não interrompido mesmo nos 1
ddrea ra: bateria.Zz", • caracterizado por sob pressão de ama mola a rmesagem do i n (1 olor, ficar colocado de mo- gares de conexão com o vidr
total
;
ilo
a
que
os
canais
secundários
.1.
Um
....fvrm
. entre o COM C :I
Una corpo centra! tubular onde penetra
1 fiquem submersos na "massa fun- — Um total de (; pontos.
o clibo coli-tutor ove . ce fixa por meio de 4 pontos.
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MARCAS D EFOSITADAS
Publicação feita dc actirdo com o .art. 130 do C6digo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
carta o prazo de GO cilas para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suaS osissições ao Departamento
Nacional da Prepriodade IndustrIal aqueles que se julgarem prejudicadas com a. concessão do registro requerido
Termo n° 526.271, de 31-1-62
Osi Limitada, S. C-.
São Paulo •

Costu:
São Paulo

ost zrakus/c

'

• VIGORET2Z

Nome Comercial
4

9

nrmo n 526.272, de 31-1-62
Bar Lanches Vale Torto Limitada
São Paulo
VATY, TORTO

Classe 42
Artigos na classe

Ind. Bracileira
Classe 21
Artigos na classe,
Termo n° 526.281, de 31-1-62
H. 6 B. Sociedade Técnica Mecánica
Limitada
São Paulo

tio

T rtd. E:::

Termo n" 526.273, de 31-1-62
Noetnia Machado Gonçalves
São Paulo

Classe 6
Artigos na classe
Termo re 526.282. de 31-1-62
"J'-sico", Assistência Médica a Indústria e Comércio Limitada
São Paulo

LOJA J•114_
Classes: 8 — 10 — 48
Titulo
Termo n 526.274, de 31-1-62
"Pai ia" Administradora e Agrícola
Limitada
São Paulo
.

Termo a° 526.3CO, de 31-1-62
'odústria Gessy Laves S. A.
São Paulo

Termo n° 526.288. ..de 31-1-62
Indústrias Neozon S. A., Aparelhos
Geradores de Ozona
Ii
São Paulo

Termo n° 526.280, de 31-1-62
Vigorelli do Brasi! S. A., Máquinas ds

AMIC
INDUSTRIA BRASILETRA.

PAIPL

ENOZON
Industri n. Brasileira

DIAMIZIA
/////

' • • • •

Classe 8
Artigos na classe
Termo n° 526.289, de 31-1-62
Indústrias Ncozon S. A., Aparelhos
Geradores de Ozona
São Paulo

)DONTOZON

Classe 48
Artigos na classe

rIdP s t. Brasileira'

Termo

526.301, de 31-1-62

Indústria Gcssy Layer S. A.

Classe 10
Artigos na classe
Termo n" 526.290, de 31-1-62
Indústrias Neozon S. A., Aiarêlhos
Geradores de 0-..na
São Paulo

São Paulo

Ind. Braeileira
Classe 45

Termo n° 526.283, de 31-1-62
Distribuidora de Papeis "Hercules"
Limitada
São Paulo

t ,Arfigoss mi classe

Termo n° 526.275, .de 31-1-62
Ararat, Week End Club
São Paulo

alaiCULES
1.nd0 nraeileira

WEB' END OLUD
Nome Comercial
Termo n 526.276, de 31-1-62 —
Carlos Augusto
São Paulo

s

CONFECOES •
DALVA
CARLOS AUGUSTO
Classes: 33 — 36
Titulo
Termo n" 526.277, de 31 - 1 - 62
IrmSos Santelmo Limitada
São Paulo

.

'saNTEus)

.Ind.

Classe 38
Artigos na classe •
Termo n" 526.284, cie 31-1-62
Eletro Proteção de Metais S. A.
São Paulo
Clases 1
Artigos na classe
—
Térzno n" 525.233, de 31-1-62
Rónika Indüstrias Gráficas Limitada
São Paulo

r.

Classe 16
Artigos na classe
Termo tf 526.278, de 31-1-62
Irmãos Santelino Limitada
2
São Paulo

;

'SEURAT.5931.1

1RTIMIC1.
SLIVISLIC

Classes: 5 — 16 — 33
Titulo

«I>

Termo o° 526.279, de 31 - 1 - 62
Canapel, Materiais Para Escritórios
Limitada
São Paulo
'CikWiPEL

Brael.1ei14:
Classe 17
Artigos na ciam

Classe 17
Artigos na classe
Têrmo n° 526.285, de 31-1-62
Rônika Industrias Gráficas Limitada
São Paulo
Classe 38
Artigos na classe
Têrmo n° 526.287, de 31-1-62
Indústrias Neozon S. À.
São Paulo

4eN,.. E

"TERAPEUTOZ O 11,

,Indáistrià. Brasileira;

Classe 10
•
Artigos na classe
Termo n" 526.291, de 31-1-62
Le Marc!. Com-rcio e Representações
Limitada
' São Paulo

Lm ARO

'.4020111.14 - -

Classe 10
Artigos na classe

moa.,

Termo n" 526.302. de 31-1-62
Diluma S. A.
Rio ¡ande do Sul

Indxlstria Brasileira

•

Classe 11
Artigos na classe

Termo n° 526.298, de 31-1-62
Imobiliária Butantã S. C.
São Paulo

tQBILI ÁRI

A

'1311TANT -it 5/C
• '
Nome Comercia/

Dilurna S/A.
nn•1

Tèrino n° 526.303, de 31-1-62

Bruno Siessina
L.'stado da Guanabara

Tendã_ Es—pi-riá

do Pàe . Pedro
Classes: 2 — 33
Titulo

ZAÇÃO DAt 'PERSONALIDADE
,V AZO RI

Classe 32
Artigos na classe

•

Nome Comerciai

- Termo a° 526.292, de 31-1-62
IndsIstria, Comércio e Representações
"Wellsound" Limitada
São Paulo
Clascs 8
Artigos na classe
Têrmo n° 526.294, dc 31-1-62
Frances Margaret Morser Ap-Thomaz
•
São Paulo

OZ

jndúst ria 13rastleire

' Classe -IS
Artigos na classe

'ft

Térrno n° 526.304, de 31 - 1 - 62
Bruno Messina
Estado da Guanabara

Casa Senti&
'do Bom Fim
Classe 33
Titulo

r
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Termo n9 526.315, de 31-1-62
- Termo n9 526.305, de 31-1-62.-Cia. Melhoramentos de São Paulo
Bruno Illlessina
Industrias de Papel
Estado da Guanabara
São Paulo

'DIESTROLIN

Tèrnlo n9 526.321, de 31-1-62
Cia. Melhoramentos de São Paulo
. Industrias de Papel
• São Paulo

Classe' 32
Artigos na classe

Termo n9 526.306, de 31-1-62
Quimica Médica Farmacêutica S. A.
1.
Estado da Guanabara

ORABASE
Classe '3
Artigos na classe
Térmo n9 526.311, de 31-1-62
"Bel-Fil Tecidos" Limitas:a
Estado da Guanabara

FILOSOFIA

• Termo n9 526.322, de 31-1-62
Cia. Melhoramentos de São Paulo
Industrias de Papel
São Paulo

Classe .33-'
Artigos na classe

'fèrrno n" 526.316, de 31-1-62
Cia.' Melhonimentos de São Paulo
Industrias de Papel
São Paulo

MASSA PARA MODELAR

CAFE E DAR
DA GRANJA 1TDÃ.

Tèrmo n9 526.323, de 31-1-62
' Cia. Melhoramentos de São Paulo -Industrias de Papel
São Paulo

Classe 38
Artigos na classe

Nome Comercial
Termo n9 526.330, de 31-1-62
Café e Bar Java Limitada
_ 'istado da Guanabara

T PY

Termo n' 526.317, de 31-1-62
Cia. Melhoramentos de SãO Paulo
Industrias de Papel
São Paulo

TEnnx

Térrno n' 526.329, de '31-1-62
Cale e Bar da Granja Limitada
Estado da Guanabara

EDIÇÕES MELHORAMENTOS

Classe 28
Artigos na classe

111(111ORP.:E

Classes: 41 — 42 — 43
Artigos na classe

O PEQUENO ESCULTOR

PRORROGAÇÁO

?Termo n9 526.307, de 31.1-62
Olin Mathieson Chemical Corporation
Estados Unidos da América

CAFÉ E BAR

EDIÇÕES MELHORAMENTOS

Classe 3
Artigos na classe

Classe 3
Artigos na classe

Térino n9 526.327, de 31-1-62
Cd,: c ar Folosofia Limitada
Estado da Guanabara

VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS

'PRORROGAÇÃO

HELCOPASTA
g PIDUSTRIA BRASILEIRA

Março de 1962

CAFÉ E BAR
JAU LTDA.

Classe 38
Artigos na classe

No me Comercial

Tèrmo n° 526.324. de 31-1-62
Cia. Melhoramentos de São Paulo
Industrias de Pape/
São Paulo

Tèrmo n9 526 . 331, de 31-1-62
Bar Cabanas Limitada
Estado da Guanabara

RAR CABANAS

Classe 38
Artigos na classe

C SUAVISMII ., suavila_buas corara

Classes: 41 --- 42 — 43
•
Titulo

Classn• 8 — 9 — 11 — 13 — :4 -- 15
'Mino n9 3'26.318. de 31-1-62
— 23 — 24— 30 .-- 32 — 34 — 35 Cia. Melhoram:ritos de São Paulo
— 36 — 37 — 48
49
Industrias de Papel
Titulo
São Paulo
Termo n° 526.312, de 31-1-62
"Bel-Pil Tecidos Limitada"
Estado da Guanabara

Tèrmo n° 526.332, de 31-1-62
Adindo de Oliveira Tavares
Estado da Guanabara
- Classe 38
Artigos na classe

. nn•n•,

Termo, n' 526.325, de 31-1-62
Cia. • Melhoramentos de São Paulo --.
Industrias de Papel
São Paulo
n

MART

— 13 — 14 -- 15
Classes: 8 —9
—23-21----30 —32-34-35
—36-37---48-49
Titulo

• Casse 33,
Artigos na classe'
Termo n° 526.313, de 31-1-62
Griabaum, Halzbuek Ei Cia. Limitada
Térmo a 526.319. de 31-1-62
F.staclo da Guariabaro
r_
Cia. Melhoramentos de São Paulo -Industrias de Papel
Sáo Paulo

• REAL1TE -'Modas
:.Pàr-a-Sh-õïã-s
Classe 36
/ Artigos na classe

Classe 36
Artigos na cies,'

Termo a' 526.326, de 31-1-62
Cia. Melhoramentos de São Paulo
Industrias de Papel
São Paulo

Termo n' 526.333, de 31-1-62 1
Adindo de Oliveira Tavares
•

Estado da Guanabara

COLEÇÃO NATAL
(In

TREITIOTKO

EDIÇÕES MELHORAMSNTOS

Classe 32
Artig-Os na classe

Termo n9 526.314, de 31,1-62
Cia. Melhoramentos de São Panlo, In, Termo n" 526.320, de 31-1-62
dústrias de Papel
Cia. Melhoramentos de São Paulo
São Paulo
Industrias de Papel
São Paulo

RIllt3dUDOR

-

Classe 35
Artigos na classe

Classe 8
Artigos na classe

- COLEÇÃO AVENTURAS

.•

_ EDIÇÕES MELHORAMENTOS
j

Classe 32
Artigos na dam+.

1.

Classe 31.
Artigos na classe
Termo n° 526.323, de 31-1-62
Bar Realeza- Limitada
Estado da Guanabara

• BAR REALEZA,
Classes: 41 — 42 — 43
Artigos na classe

Classe 8
Artigos na classe
Termo n9 526.334, e 31-1-62
Adindo cha Oliveira Tavares
Estado da Guanabara
Classe 33
Titulo

•
• Termo n° 526.335. e 31-1-62
Laboratoire Corbicre Et Pansettents
Brevetes Corbiere
França

o-

MIEICAINN)
• Classe 3
Artigos na classe
526.336, de '31-1-62 , •
Termo
Minnesota- 1\4ining And Manufacturing
Comany
•
Estados Unidos da América
-

Termo n° 526.347, de 31-1-62
RIO Gráfica e Editora Limitada'
Estado , da Guanabara

Termo
526;358, de - 81-1-62
Indústria de - Sabão 'e Óleos Ribeiro
' Limitada - . •
Estado da Guanabara

'HOJE E AMANHÃ
Classe 32
Artigos na classe
Termo n' 526.348, de 31-1,.62
_ Lowndes 6 Sons, Limitada
• Estado da Guanabara

Classe 46
' Artigos na clas s e
_ Termo n" 526.359, de 31-1-62
Industrias York S. A., Produtos
Cirúrgicos
Sã'o Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe 22
Expressão -de Propaganda

Classes: 1.— 7 — 8 — 11
.
21 — 31
33 .
Classe 28
.
Insígnia
Comercial'
_
Artigos na classe

Termo n"- 526.343. de 31-1-62
Tromaz Garcia .
• Rio Grande dè; Sul

Termo n' 526.349, 'de 31-1-62
Lowndes & Sons, Limitada

PRORROGAÇÃO

,Classes: 1 —7-8 — 11 — 16 . 2 21
—31-33
Insig'nia Comercial
Termo • n° 526 354,. e '31-1-62 •
•S. A,. Intercâmbio Nacional, Sinal
Estado da Guanabara

-Cs)
waLi.ruee.

N.

DL
.011

S, kIntércâmbio
Naciprial -SINAL

Y:1Itu

PLANTAS

16. —

GRUPO LOWNDEs.

• Classe 1
Artigos na -classe

NtL
Classes: 6— 8
_ —33
Insígnia Comercial
Termo n° 526.356; de 31-1-6/2
Indústria de Sdbão•e Óleos Ribeiro
. Limitada •
'
...Estado da Guanabara

i.

"Itep

E4.

•estO

. , , Classe 3
Artigos na .classe
_
.TCrmo n" 526.345, de 31-1-62
Wattino-Michcle
Estadó da Gaanalrara.
'1

• Classe 46
Artigos na classe

Termo O 526.357, de 31-1-62
Indústria de Sabão
. c óleos RibeiroLimitada
E:tado da Guanabara

i'
RA

, Classe 21
A - 1- 1 1.1Qs na Classe

•.

-

. • ClaSze 46
•_A:tigos na' classe

Termo- ii , 526.361. de 31-1-62
Industrias York S. A., Produtos
•..Cirúrgicos
São 'Paulo
•
•
Clases 24
Expressão de Propagaida
Termo ri" 526.362, de 31-1-62
Sociedade Brasileira de Edições, Publicidade e serviços Artisticos Limitada
Estado da_Guanabara

Termo n' 526.371, de 31-1-62
. Matsas ei Patounas Limitadar
' 1))
São Paulo

Classe 37
Artigos na classe
Termo ri" 526.372, de 311-62
Matsas":& Patounas Limitada
São Paulo,
Classe 23
Artigos na classe

•

Termo ri° 526.355, de 31-1-62 câ
S. A. Intermbio
Nacional, Sinal
• Estado da Guanabara •

• Termo n' 526.344, de 31-1-62
• Thomaz Garcia
•
Rio Grande do 'Sul

Termo n" , 526.360, de' 311-62
• Industrias York S. A., Rrodutos
• Cirúrgicos .
São Paulo
Classe 23
•
Expressão de Propaganda

Classe 36
Título

Tèrmo o 516.373. de 31-1-62
; Itagyba Santiago
São , Paulo

Nome Comercial'•

PLANTAS

ek:W-4f,t _
Classe 3
Artigos na claSSe

Termo II" 526.370, de 31-1-62
Representações Silva Limitada
Estado da Guanabara
.1

f.hem . Conhece Confia ;)

n ()PC01.-0/VM

CYPLEX

Nome Chinercial

Rep resenta' ções Silva

« P rodutos Yoriz_,

Termo ri , 526.337, de 311-62
Nopco Chemical Company - Estados Unidos da América

Térino a' 526.338, de 31-1-62
American Cyanarnid CoMpany
- • Estados Unidos . da ArtiO.ieti

I .Termo, n° 526.367. de 31-1-62
I Sociedade Brasileira de Edições, Publl
cidade e serviços .tkrtisticos Limitada
Estado 'da Guanabara
Sociedade Brasileira do Edições,
Puhlinkiade e Serviços Artisticos Limitada

-

Artigos na

.Março de 1962 1119
•

:

COLOR . •
'Classe 17,

MISTURA

.\
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Indústria

Brasileira

Classe .8
Artigos na classe .
INDTISTRIA

Termo ri' 526.363, de 31-1-62
• Sociedade Brasileira de Ecriç' ões. Publicidade e serviços Artísticos Limitada
Estado da Guanabara'
Classe 32
•
'Artigos na classe .
Te.rtno n" 526..364 . . de 31-162
Sociedade Brasileira de "Edições, Publicidade c serviços Artísticos Limitada
Estado ela Guanabara
•,
•
Classe-38
Artigos na 'classe
Terwo n' 526.365, de 31-1-62 Sociedade Brasileira de Edições, Publicidade .c serviços Artísticos' Limitada
•Estado da Guanabara
--ezt

gi;a1(4»

-

àRASILEIR

Classe 38
Artigos na classe

Termo n° 526.374. de 31-1,62
Itagyba Santiago
- São Paulo.
-Classe .28
.if
Artigos_ na classe
Termo n" 526.375: de 31.1.60
Itagyba Santiago,
São Paulo
dlac 11
• .1
Artigos na classe •
Termo n''526.376, de .31-1-62
Abra,. Aro Brasileira Comércio e
Indústria .Limitada
Estado da Guanabara

•NDUSTRIA BRASILEIRA
.0

•

Classe 32
Artigos' na classe
'Urino n' 526:366, de 31-1-62
Sociedade Brasileira de Edições, Pubi-cidade . ffserviços . Artisticos Limitada
Estado da Guanabara
• Classe 50
'Artigos na classe
. .

Indústria Brasileira
Classe 8
Artigos' na classe

1 120 Segunda . ‘ei r a 26
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A Termo n" 526.377, de 31-1-62 .
*. Sociedade Mecânica Para Indústria e
Lavoura S. A.
- Estado da Guanabara

Termo n° 526.385,. de 31-1-62
Construtora Gabião Limitada
•
17.stado da Guanabara

EL
Classe 14
Artigos na classe

4k -

Termo .n" 526.378: de 31-1-62
Sociedade Mecânica . Para Indústria e
Lavoura S. A.
Estado da Guanabara
Classe .15
Artigos na 'classe'
• Trino
526.379. de 31-1-62
Sociedade Mecânica Para Indústria c
Lavoura S. 'A.
Estado da Guanabara
Classe 16
—
fr
Artigos ' na classe
Termo n" 526.380. de 31-1-62
Sociedade Mecânica Para Indústria e
Lavoura S. À.
" Estado da Gdanabara
. Classe 17
'Artigos na classe

9-

têsino n" 526.381, , de 31-1-62
Sociedade Mecânica Para Indústria e
Lavoura S. A.
Estado da Guanabara
Classe 18
Artigos na clas.se
• Termo n". 526.382, de 31-1-62
Francisco Paulo dos Santos Ei Filhos
• Limitada
Minas Gerais
\
's

EV

Classes: 3 — 8 — 13.— 21 -.-36 --.
41 —42-43-44-46---47----4
Titulo
. Termo n7 526.383. de 31-1-62
Marco Antonio de Moraes e Barros
-. Estado da Guanabara

rrA

Classe 2
Astigos tia classe
Têm° n' 526. 392. de 31-1-62.
José Maria do Espirito Santo Filho,

Termo ri" 526.404, de 31-1-62
Comercial Votuporanga
Autorno•icá

!Indústria Brasileira

Termo n" 526.356, de 31-1-62
'Ouren
Cisnatiticos Limitad.1
Estado da Guanabara

Minas Gerais

edmpa

S. A.
São Paulo

O L.1 r. ORO TINTA
.

Clases 48
Artigos na classe
. Termo n' 526.387, de 31-1-62
Ouren Cosméticos Cientificos Limitada
Estado da Guanabara

•

INDUSTRIA BRASILEIRA
Danes 21
Artigos na clàsse
Tétano ii" 526.405, de 31-1-62 .
Empresa Aguas Minerais ltaparica
Limitada •-

Ltt

e V-0
Cline 48
.
Artigos ria classe.
Termo n" 526.388. de 31-1-62
Ouren Cosméticos Cientifico: 1.imitada
Estado da Guanabara

Classe 1
_ Artigos na classe
.Ternio ri" 526. .396, de 31-1-62
• Delbsg, Luftfilter G.in.b .1-1.
Alemanha
"ks.t
V:2

SY

rirnip.s-uarni rui
I?

e

Termo n" , 526. 389, de 31,1-62 Ouren Cosméticos' Cientificos Limitada
Estado dá Guanabara

,

E.t.`0/:

tO

r

:•

• ,..
;e,

C l asse 8
Artigo.. na classe
——
•

Termo ti 526.397, de 31-1-62
Ency,..lopedia Bridtnica, Inc
Estados Unidos da América

•

Classe .13
Artigos na classe
•
_s•
Téraio n"' 526.406. de 31-1-0
Companhia A tlantica Comércio e lndtb
tria

Estado da Guanabara
•"0.'-ne

GREAT BOOKS Of I ME WtSIEEN Wein
-

Clascs
Artigos na classe

Classe 32
.rtigos na clani:e

526 . 390. de 31-1-62
Termo
Formad Materiais de Construção Ltda:-Estado da Guanabara

FORMÃO
Materiais-de Construçao
Clasics: 1 —4 —8.-- 14 — 11 — IS
•— 28 •
Titulo •

Ternio n" 526.393, de 31-1-62
Engarrafamento Pitri Limitada
Penni-111:11u.

Não Peça Pinga
; Peça PI-tu.
Artigos na classe

Tèrmo a" 526.399, de 31-1-62
Oleoginosas Maranhenses S. A.
Maranhão .

Oieoginosà:
Maranhensés "S I /-N..

Indústria Brasileira

fnustriss Brasileira

Classe 48
Titulo
ClaSes. 50
Artigos na classe

Nome Comercial
Têrmo
526.400, de 31-1-62
Oleoginosas Ma rairenses S. A.
Maranhão

Termo n" 526.393, de 31-1-62
Adubos sEelo Horizonte, Adubei
Minas Gerais

Tênno n 526.384. de 31-1-62
Bar Stork Club Lbnitada
Es;ado da Guãnabara

Adubos Belo ilorlzonle
- A D,U.B E L.
Nome C.X.:-nercial

Bar Stork Club
42 —_43 — 44
Titulr

IRA
'111A

^

Ltases 48
Artigos na classe

'Termo ri' 526.391, de 31-1-62
Ali Salomão Razuck, Armitsio Rudolpha
Wiering e Mohamed Salomão Ra zuck
Estado da Guanabara

Classes: 41 —

Termo n o. 526.401. de 31-1-62
Oleoginosas NIziránrsnscs S. A.
Maranhão
Clascs 1
Artigos na classe
Termo a' 526.402, de 31-1-62
Oleoginosa.. Maransanses S. A.
Maranhão
_ Classe 41
Ari 9 0.5 na classe.

Artigos na classe

I

~int

Urino n9 526.394. de 31-1-62
Adubos Pslo Horizonte, Adubei
Minas Gerais

incilástr;n
. Classe • 16 '

Inclizstri Brasileira

Ninr:o de 1952

•

1

1)(?1,,,t,:ti In)

.

OLLAM

JÁ-uh:latria r-',-:.;;;ileire
Classe 41
Artigos na classe
Termo n" 526.407, de 31-1-62
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