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SEÇÃO ILI
ANO XX

- N." 62

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 30 DE MARC() DE 1962
Industrial e Salineira • "Samis" -

em face dos registros 208.063 REVISTA DA PROPRIEDADE 219..907
e 171.784.
1 N.° 352.995
- Marina - classe
INDUSTRIAL
41 - de - José Piccardo y Com-

pania -- em face da oposição.
N.° 357.665 - Ovestrion - elas- Alteza Ltda. - em face do regis- N.° 354.531 - Branca cie Neve
- classe 41 - de - Cícero Pe.
se 3 - de - • Companhia Farnm- tro 260.891.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N.0 310.703 - A.T.P. - elas- reira do Amorim - em face do
cêutica Organon do Brasil S.A.
Dia 26 de março de 1962 .
N.0 374.724 - Messagere - se 3 - de - Laboratório }fonte°- reg. 243.723.
classe 21 - de - Societe Simea. pático Fiel S.A. ---; em face dos NP 354.533 - Atlântico - clas. Notificação
N.° 375.044 - Pato - classe registros 223.853 e 231.222.
se 41 - de - Dominguez Perez
Uma vez decorrido o prazo de 41 - de - Grippi & Aires Ltda.
NP 314.203 - Ater - classe & Cia. Ltda. - em face clo rerecurso previsto pelo artigo 14 da
6 - de - Competem's et Moteurs gistro 232.231.
Foi registrado o seguinte pedido Aster - em face do reg. 225.093.
Lei n.° 4.048 de 29 de dezembro
N.° 354.763 - Interspeaker do
de 1961 e mais "Dez Dias" - para de expressão de propaganda:
N.o
333.125
Jonki
classe
Brasil
- classe 8 - de - Arlineventuais juntadas de recursos, e
36
-de
Arnold
Charmatz
e
do
Pereira
de Mendonça - em
do mesmo não se tendo valido ne- N.° 350.203 - Chance de Hoje Arão Weber - para artigos idén- face do reg. 230.457.
de
nhum interessado ficam notifica- - classe 35 - 36 - 39 dos os requerentes abaixo meneio_ Casas Eduardo S.A. 'Calçados e ticos, de consumo popular e (se- N.° 355.7,67 - Real - classe
nados a comparecer a êste Depar_ Chapéus - de acôrdo com o arti- nerolizadn, dou pela interferên- 38 - de - Indústria. Real de Emtamento a fim, de efetirerem o go 121 do código, com exclusão de cia entre Jonki e Jockey princi- balagens Ltda. - cai face do reg,.
pagamento da taxa final csneer_ gênero de negócio relativo a Cal- P almente n a' parte fónica e ide- 248.667.
firo, em conseqüência o pedido, N.° 355.905 - Duz - classe 46
nentes a expedição dos respecti., çados, partes de calçados, batas eface
aos registros ns. 261. C04 e - de - Hermes Barreto & Cia.
vos certificados dentro do prazo galochas.
104.941 do opoente.
Ltda. - em face do registro ...
de 'Sessenta Dias" - na forma Foi registrado o seguinte pedido N.° 343.857 - Xingu - classe 244.838.
do parágrafo único do artigo 134 d e
19 - Xingu.S.A. Agro Pecuária N.o 358.318 - Duracryl - clasdo Código da Propriedade Indu,;- titulo:
douele
corno
'a oposiN.0 333.075 - Incotersa -- elas--ção
fls. procedente
.7 e indefiro
o pedido se 1 - de -•- Pittsburgh Plate
reial.
se 16 - 32 - 50 - 25 - 3 - de face aos registros ns. 200.300 e Glass Company - em face do reFosam reesstrados os seg aintes - Incorporadora e Territorial do 189.445 , dando pela afinidade co- gistro 154.534.
pedidos de Marcas:
- classe
Sul S.A. - de acórdo com o ar- mesclai e industrial entre a opo- N.o 360.860 -- Racil
Representações,
N.° 271.071 ___ idripasintr ___ tis,r o 117 n.o 1 .do código, incluin- ente e a oposta que tem os seus 21 - de .produtos vendidos, lado a lado, Agricultura,. Comércio e Industria
.'asse 3 - de - S.A. Farcaceu- do-se as classes 8 e 25 .
Lida. - em face do registro ...
tici Italia.nos
mesmos
Foram
indeferidos os seguinteslocais.
260.274.
N.° 22.953 - Motortec
elas-N.°
344.101
-T'aylornien
-N.o 367.496
Dana Snaps se 6 - cie - Motortec Setviços pedidos de marcas:
classe 36 - de - Textil Ga.briel classe
42 - de --Dana
.SnapsLiInGerais de Revisão Ltda.
N» 159.256 - Balas Zoológicas Calfat S.A. - em face do reg. dústria e Comércio de Bebidas
N.0 312.4re - Drogac:ty -- - classe 41 - de - Miguel La- 221.534.
face
à decisão
classe 2 - de - Drogasil Ltda. danivski. - em face do registro N.° 344.738 - Olímpia - elas-mitada
R. P. I.- no
têrmo
n. do C.
o 122.594,
se 41 - de - Beneficiadora OhmNP 312.028 - Drogacity - elas- 229.329. .
marca "Dana"
í.c: 1 - de - Drogasil Ltda.
N.0 201.679 - Guarany - elas- pia Ltda. - em face do artigo elétricas,
no qual para
ficoulâmpadas
reconheN.° 31.S.6"9 - Drogasil Ltda. - se 11 - de - G,uarany. Comercial 85 n.o 5 do código, e dos registros
cida' a notoriedade da marca o
classe 40 -- de - Drogasil Ltda. e Importadora de Ferragens Li- 220.705 e 81.475.
-- cora exclusão de ceras para re- mitada - em face dos registros . N.° 346.094 .- Star West - elas- pedido, evitando dest'arte uma
maior diluição da marca notória,
se
mendões e pano e papel desgus- 147.179 - 231.021.
36 --.- de --L
Miltiades
tantos.
N.0 253.496 - sal Verdadeiro Papapantelis
- cai faceZacharias
dos re- cuja prestação especial, mais ampla, encontra fundamento letal na
N.° 340.963 - Anchieto - elas- - classe 41 - de - Irmãos Al- gistros 173.077 e 347.300.
se 32 - de - Papelaria e Livra- ves, Indústria Importadora e Co- N. o 346.994 - Infantil - elas- partte referente à concorrência
ria Anchieta Ltda.
'néscio - pelas razões do opoen- se 38 - de - Ferreifa de Mattos desleal.
T\ u 346.998 -- Resamin - elas- te de fls. 8 no que diz respeito ao & Cia. Ltda. - em face do re- N.o 371.217 -- Anglobras se 1 - de - Resana S.A. Indús- vocábulo verdadeiro, em seus itens gistro 250.010.
classe 36 - de - Lanifício Anglo
trias Químicas.
2 -3-4 - 5 -7 e 8. -N.o 347.173 - Real - classe . 41 Brasileiro S.A. -- a indicação de
N° 348.013 -- Braspar - elas- N.° 291.207 - Petitex - alasse - de - Real Restaurante Ltda. procedência Anglo - de Inglaterse i - de - Cia. Industrial e Co- 36 - de - Jayme Volyk - em -cm
Noface
reiTsa
.902e.las- ra deixará o consumados em dúiner !al Brasmotor - cdm exclu- face do reg. 217.100.
c 348 lide° _ truoru2s56_
'vida, quanto à verdadeira origem
são de alumínio em pó, e betume.
N.° 291.475 - Sanar - classe
deoFre
Frederico
2 3e
das mercadorias, não obstante a
.
Roma
N.° 19.333 - Fulgor Luxo _._ 10 - de - Fernando Alberto Coeern face d registro
3
0 S__.0
terminação
Bras é o dístico - Inss
classe
11 - de - Alumínio Fui- lho de 11,1agalhães - artigo 95 n. N348.177 - Ouro Verde _ dústria Brasileira,
.ges S.A. -L- sem exclusividade no 16 do código, eis que se trata de classe 41 - de - Ouro Verde Aruso dia expressão Luxo e da letra unia aglutinação dos 16 elemen- inazens Gerais S.A. - em face Foram Indeferidos os seguintes
pedidos , de nome comercial:
do reg. 237.073.
tos descritivos sana mais ar.
Ir Isoladamente.
N° 252.228 -.• Ferrex - classe N.° 303,080 - Café Society - N. o 348.275 - São Cristovam da N.° 350.217 - Metalúrgica Laco
a _ de Feres C P. - i:bmente classe 41 -- de -- José de Abreu Luz - classe 41.- de - Lanches
a. - de -- Metalúrgica Laco
Santos -- em face do artigo n.o São Cristovam da Luz Ltda. - Ltda.
para relógios.
- face do reg. '228.836,
em
face
do
reg.
248.536.
N» 352.302 - Cielofenicel --- 239.795.
N.° 351.047 -- Platense Exporta• classe 3 .- de -- Impor f adora In- N» 307.52'7 -- C Linha Circular N.o 349.055 -- Diamante •--- ção
e
ortfreão Ltda.
---' de - classe 36 - de - Confecções classe 2 - de - S.A. Martinelli Platense1"p
dustrial Roesch S.A.
Exportação
e Importação
Divisão de Marcas
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- As Reparliçõe§ Públicas
cingir-se-ão
às assinaturas
deverão remeter o expediente
anuais renovadas ate 28 de
estinado à publicação nos -,;'
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
fevereiro de cada ano e ás
"ornais, diáriamentc; até às :=
DIRETOR-QIERAL iniciadas, em qualquer 'época,
, 5 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE. BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando 'deverão fazê-lo até às,
r - A fim de possibilitar a Te.
CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
11,30 horas.
•
• 1 ONERE DO ~viço DE pueucAçõEs
nessa
dc. valores acompanhaMURILO
FERREIRA
ALVES
MAURO MONTEIRO
. _ --•-• 'As reclamações pertinen'dos
de
esclarecimentos quanto
tes à matéria- retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
à - ma aplicação, .solicitamos
'casos de erros ou omissões, deSEÇÃO III
usem os interessados prefei: verão ser formuladas por esINeçao da publicidade do azp•dianto do Dapartamanto
rencialmente chague ou vale
. crito, à Seção de Redação, das
Nacional da pfopriadada Inciuste'lal do MinlatSrlo
postal, emitidos a favor da
da indOatria CodEérclO
9 às 17,30 horas, no máximo
Tesoureiro do Departamento
•
até 72 horas após a salda dos
twareaso nas oficinas do Departamento do Imprensa Nacione!
dc Imprensa Nacional.
'órgãos oficiais.
Os suplementos ús edi- OS originais 'deverão Ser
ções dos órgãos oficiais só. se
ASSINATURAS
'dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
ressalvadas, por quem de. di- REPARTIÇÕES rt PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no alo da assireito, rasuras e emendas.
natura.
Capital e Interior:
.
Capital e Interior:
, - Excetuadas as para o
O
funcionário
público
feCr$ 600,00 Semestre . . • Cr$
450,00 eXiell.01', , que .serão sempre Semestre . .
(Feral'
para
fazer
jus
ao
desCr$ 1.2000 Ano
Cr$
900.00
anuais, as assinaturas poder- Ano
conto i'ndicado, deverá provar
Exterior:
•
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer épo' esta condirão no alo da assica, por seis meses ou um ano. Ano . • •. • • • Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$. 1.000,00 natura.'
- As assinaturas vencidas
---. O custoilc cada exemplar,.
poderão ser suspensas sem parte supericir do enderéço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiaisimpressos o núMcro do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresciaviso -prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro,so 1716 e-o ano. em tes providenciar -a respectiva do de Cd 9,50, se do mesmo
renovação com antecedência ano,- e de Cr$ 1,00, por ano
a verificação do prazo de vali- que findará.
A fim de • evitar solução 'de mínima, de trinta (30). dias.
dade de suas assinaturas, na
decorrido.

)-:-.- As Repartições Públicas

Ltda. - em face do registro n.°
192.168.
N.o 355.518 - Ilhabela Companhia de Urbanização c Paisagismo
- de - Ilhabelx Companhia de
Urbanização e Paisagismo - em
face do reg. 179.610.
Foram indeferidos os seguintes
pedidos de título:
N.o 226.182 - Modas Princeza
- classe 36 - de - Miguel Belengues - em face dos registros
223.038. - 228.795.
.
N.o 350.332 - Padaria Napoleão - classe 41 --- 42 -- 43 de -Freitas & Moreira - em
face do registrei 195.178.
- .•
N.o 352.013 - Labáratório K Sol
- classe 48 - de - Albano de
Mattos Carvalho - em face do
reg. 254.251. •
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
Dia 26 de março de 1962
NOTIFICAÇÃO
Uma vez decorido o prazo previsto
tglo art. 14 da Lei n° 4.048, de 29 de
!Watt:abro de 1961 e mais dez dias tara eventuais juntadas de recursos, .e
• mesmo não se tendo válido nenhum
tereasselos. ficam notificados oa re'parenta: ai.-aixo mencionados a com5parece: a 'Me Departamento a fitn de
rftittareart o pagamento da taxa final
.ponaernentea a expadição dos respectivo certifieados dentro do prazo de
5ateaertee altas --.--, na forma do •parápreto Mien do art. 134, do Código
W« Prore!cela.4e Industrial.
•rOFÁM DEFERIDOS OS SEGLINTEs PEDIDOS DE
MARCAS
• N.' 34:. •;170.^ - Hidrodecortancyil Les Laboretoires 'Français de Chintiotilseropte R.A. •- Cia.!Ne 3.

.1o

-

EXPEDIENTE

N° 344.978 - Yucatan
D'Urso
Em Companhia Limitada - Crassa 41.
N'' 346.537 - Paris° - Panificadota Paraiso - Clazae "41.
Kin ,- Koh I noor
N, 347.022
- Classe 48.
N 9 348.528 - Panalina - Companhia Nacional de Oieos Minerais Classe 47.
N' 349.125 B - Bimental Sociedade Anônima Indústria e Comercio
--- Classe 5. Rublex
N° 350. 153 - Nyl blex
Sociedade Anónima -• Indústria Tex.
Comercio til Importação e
Classe 36.
.
N9 352.381 - Opala da Alagona
udite - Companhia Alagoana cie Fiação e Tecidos -. Classe 23. - Sem
direito 'ao uso exclusivo da expressão
Opala de Alagoano.
N9 352.956 - Secil - Sociedade
de Engenharia Civil Industrial Limitada. - Classe 16. - Com exclusao
de pastinhas vidros e tintas.
N9 354.128 Montfer Comeicial e Importadora Montfer Soziedade
Anónima .-- Clame 48.
N9 355.950 - Marilti Vitaminado
- Dianda Ldpez
Companhia Limitada - Classe 41. - Sem direito no
uso exclusivo da expresso vitaminado.
N° 357.441 - Coper • - Represei'.
tação, de Açúcar Copar Limitada Classe 41.
N9 358.832 - Oncinha - Comercio e Indústria de Bebidas Ivoran Sociedade Anônima - Classe 42.
N° 359.250 - Commander Lina Edvino Boettcher - Classe 17.
N° 361.066
Fonobrás - Fonográfica Brasileira Sociedade Anônima
- Classe 8.
N° 361.791 .Pinguim - Fábrica
Gunther. Wagner Litnitacla - Classe
17. - Exclusivijade a. expt'essão Escolar.

N.' 363.070 - Monte Alto -- D.stribuidetra • Monte Alto Limitada Classe' 1.
N° 365.137 - Revista aulista de
Bridge - Paulo Morais Anstregésilo
- Classe 32.
•
N° 365.986 Bandeirante Goodwin Cocozza• Sociedade Anônima Classe 41. - Republicano.
N° 284.276 - Coroa - Fábrica
de Bicicletas IvIonark 'Sociedade Anônima - Classe 21.
Republicado.
1n19 305.154 - Confecções Jatnp Manuel Maria Martins Padrão e José
Augusto Martins Padrão - Classe 36.
Republicado.
N° 334.250 - Enameloid - The
Sherwin ' William Co -- Classe 46. Com exclusão de algodão algodão não
preparado para limpar anatais, cera
para remendões pano e papel desguscantes • e sebo. Republicado.
N° 344.153 - União Brasileira de
Vidros Sociedade Anônima - Classe
14. - Sem direito ao uso exclusivo
da palavra Brasileira. Republicado.
N9 344.516 - Voltis - Voltix
Indústria e Comércio de Artigos Eletrônicos Limitada - Classe 8. Com
exclusão de aparelhos elétricos d•e emprego na. medicina c na odOntologia
filmes virgens máquinas de alta precisão para medida e sondagem máquinas elétricas para lavar e torcer roupas para cortar frios, pão c queijo.
Republicado.
N9 .368 . 732 - Renil - Renil
Sociedade Anónima Indústria 'rextil Classe 22. - Com exclusão de Cos
de celulose. Republicado.
•

N9 374.227 - . Catalit Sociedade
Anônima Comércio e Indústria e Equipamentos Cataliticos - Catalit Sociedade Anónima Comércio e • Indúsiria de Equipamentos Catáliticos Art. 109, n' 2, do Código. - Republicado.
FORAM INDEFERIDOS OS
SEGUINTES PEDIDOS
DE MARCAS
N9 324.504 - Sekcrorn - Estúdlo
Fotolito Selecrom Limitada - Classe
8. - Republicado.
N' 347.536 - Alteia - Cipó Corp
Industrial de Produtos Oleaginosos
Sociedade Anónima. - Republicado.
•

DIVERSOS

N 9 378.343 - Madeleine - Modas
Madeleine Limitada - Classe 36.
-EXPEDIENTE DA SEÇÃO D13
PRORROGAÇÕES
Dia

26 de março de 1962
Exigências

N.0.. 300.107 - Indústrias
/nicas Mangual S. A. - Cumpia
•
a exigência.
N.o 300.103 - Indústrias Químicas Mangual S. A. - Cumpra
a exigência.
N.o 411.116 - Miguel Rizzo Cumpra a exigência.
N.° 466.121 - Joalheria Santos
Li dá - Cumpra a exigência .
, N.o 491.633 - Mesbla S. A. ,-,Cumpra a exigência.
N.o 491.641 - Mesbla S. A. FORAM DEFERIDOS OS SECumpra a exigência.
• GUINTES PEDIDOS DE ••
N.o 494.935 - Bourjois S. A.
NOME COMERCIAL
.41aris - Cumpra a exigência.
N.o 495.382 - M. Braz & Cia.
N° • 363.983
N. W. Engenha.
Cumpra a exigência.
Sociedade Anónima N. W Engenharia Sociedade Anón'cua - Artigo: N.o 499.282 - Erininia Ferrara
109, n 9 2. do C6.:igo. - Republicado.' Vinci - Cumpra a exig,ència.

1

Sexta-fera, 30
N.0 502.731 - Estabelecimento
Mecânico Tupan S. A. - Cumpra a exigência..
N.° 522.649 - Condomínio do
'Edifício Idealignus. - Cumpra a
exigência.
N.° 528.423 - Bhering Compànhia S. A. - Cumpra a exigência.
N. o 530.852 - Vinicio Ranieri
- Cumpra a exigência.
N.° 531.000 - Agro Industrial
Israel Silva Ltda. - Cumpra a
exigência .
N.° 531:262 - Irmãos Thompen & Cia: - Cumpra a exigência.
N. o 531.342 - Farmiatra do
Brasil S. A. Produtos Químicos
Farmacêuticos e Biológicos. Cumpra a exigência. N. o 531.394 - Eduardo U. # Cardoso. - Cumpra a exigência.
NP 531.482 - Francisco Menta
& Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 531.491 - Roenuners S. A.
Industrial Comercial y Financiara. - Cumpra a exigência.
N. o 531.516 - Federação das
Indústrias do Estado de Minas
Gerais e Centro das Indústrias do
Estado de Minas Gerais. - Cumpra:a exigência.
N.° 531.530 - Arruda Filhos &
Cia. Ltda. Cumpra a exagancia,

DIARIO OFICIAL
- 40 - 46 - 50 - de Larninação

Nacional de-Metais S. A.
N.o 498.921 ara Santos&abra
classe 13 - de Cia. Comercial de
Vidros do Brasil 'C.V.B.
N.° 526.108 - Meclicus - elasse 32 -- de Laboratório Sintética
Ltda.
N.° 526.324.- Tieté - classe 33
- de Cia. Melhoramentos de Sés-)
Paulo Indústrias de Papel.
N.9 526.431 - Bau
classe- 41
- de Aceites Bau, Sociedad

N. o _531.268 - Emblemática .44.
classe 36 - de Confecedes Texbel
S. A.
N.o 531.292 - Bob Martin's classe 2 - de Bob Martin (Export) Limited. - Retificando-se
a data para . 16-3-52.
N.° 531.327' - Amigo do *Seu
Paladar - classe 41 - de Carlos
S. Coutinho &
- N. o 531.343 - Bisvan - classe
3 - de Fumara, do Brasil S. A.
Produtos Químicos Farmacêuticos
e Biológicos. - Retificando-se a
data para 27-11-51.
N. o 531.345 - A Confiança classes 1 - 11 - 12 - 14 - 15
38 - 50 - de Castro Lebrão &
Cia. Ltda.
N.° 531.376 - Cofermat - classe 6 - cle Cofermat Cia. Brasileira de Ferro e Materiais de
Construção S. A.
N.° 531.331 - Bahia - classe 3
- de Fundição c Metalúrgica
Oripiranga Ltda.
N.° 531.332 - Cupido - classe
42 - de Indústrias de Chocolate
Lacta S. A.
N. o 531.392 - Everest - classe 41 - de Fábrica de Cigarros
Canis° S. A.
NP . 531.393 - Diamante •Negro
- classe 43 - de Indústrias de
Chocolate Lacta S. A.
N.° 531.395 Couraça - classe 11 - de Aramificio Vidal S. A.
N.° 531.397 - Emblemática classe 41 - de Messina Comércio e Indústria S. A.
NP 531:442 - Murray - classe
6 The Murray Company of
Toxaa Inc.
• NP 531.492 - Guilherme • classe 12 - de Cotonificio Guilherme Giorgi S. A.
N.° 531.493 - .Guilherme classe 22 Cotonlficio Guilherme Giorgi S. A.
N.° 531.494 -- Plavinil - classe
2a - de Plástico Plavinil S. A.
Krespinha
N.° 531.498
classe 46 •- de Abrasivos Bom

• N.° 502.328 - Tussodina, classe "3 - de Laboratório Regius
Ltda.
classe
N. o 504.516 - K. C.
6 - de Kato &! Cia. Ltda.
N.0 . 511.178 - Marconia- s- elasse a6 - de Modas Marconi Li*
mitada.
N.o 524.215 Wakamoto classe 3 - de Wakamoto S. 4.
Produtos Químicos e Farmacêuticos.
Noroestina •-N. o 525.531
cia.sse 26 - de Almeida & Souza
Limitada. - •
N.o 528.086 - lIemoface classe - de Perfumes Phebo
S. A. - Retificando-se a data
para 29-3-52- (republicado).
N. o 527.756 - Antiferinus -classe 3 - de De Faria Cia.
Ltda. - Na classe 3, retificando.
se a data para 2-8-52.
N. o 527.758 - Antipanpyrus Diversos
ciasse 3 - de De Faria St Cia. LiN. o 492.693 - 'Indústria Tru.s- mitada. - Retificando-se a data
aardi S. A. Elástico Passamana- para 2-8-52, na classe 3.
ria o Confecções. - Aguarde-se a
NP 528.019 - Badional - classolução de alteração da firma do se 3 - de Farbenfabrieken Ba.yer
registro anterior.
Aktiengesellschaft.
N.o 513.530 - Eivira Gouveia
N.o 530.119 - Castro Sedante
de Campos. - -Aguarde-se o Galdino - classe 3 - Olymprazo.
pio Teixeira. de Carvalho.
N.° 526.323 - - Cia. MelhoraNP 530.120 - Vinho *Reconstimeatos de São Paulo Indústrias tuinte dos Phosphatos Composto
de Pape/. - Aguarde-se o prazo. - do Olympic) Teixeira de CarNP 528.660 - Fábrica de Bi- valho - classe 3.
cicletas Monark S. A. - AguarN. o 530.121 Emulsão de Peda-se o prazo.
qui - ciasse 3 - de Olympio TeiNP 520.055 - Companhia Tex- xeira de Carvalho.
til Inclianópolis. - Aguarde o -NP 530.122 - Vermicidina Gal.prazo.
dino - classe 3 - de Olampio
Teixeira de Carvalho.
Ns. 531.125 - 531.126 N.o 531.032 - Sulco - classe
531.127 - 531.128 - 531.129
531.130 - 531.131 - 531.136 - 1 - de Luiz Pini Notto.
NP 531.087 - Movado - elas-.
531.137 - 531.138 - 531.139 se 8 - de FabriqueaMovado S.A.
531.140 - 531.141 - 531.142
N. o 531.091 - Dihydergina
531.144 - Cari Leoni
N. V. •
classe 3 - de Sandoz A. G. (SanAguarde prazo.
NP 531.328 - Cia Química doz S.A.) Sandoz Ltda.
Duas Ancoras: - Aguarde prazo.
N.° 531.096 Prima - classe
NP 531.229 - Cia, Química, 31 - de Cia. Fabio Bastos CoDuas Ancoras. - A guarde Prazo- mércol e Indústria.
N. o 531.310 - Cristovão ColemNP 531.098.- Atlas - classe 11
bo Lisboa. - Aguarde prazo.
- de Cia. Fabio Bastos, ComérNs. 531.473
- 5;•
31.477
- Mira- cio e Indústria.
bel Produtos Alim entícios S. A.
N. o 531.099 - Leacler 4.... classe
- Aguarde prazo.
28 - de Cia. Fabio Basto, CoNP 531.515 - farei Pasostinho mércio e Indústria.
Grings
- Aguarde prazo. N.o 531.119 - Cia. Fabio Bas• -a clasForam prorrogados .os seguintes tos, Comércio 'e Indústria
•
se 35 - para Gavião.
pedidos de marcas.
•
N.° 531.145 - Cobra - classe
• N. o 289.376 - Medicamentos 44 - do Cari Leoni N. V. •
Alopáticoa Nacionais S. A. - N. o 531.226 - Sacy - classe 46
- de Cia. Química Dias Ancoras.
cla,sse 3 - para: Fisiodreno.
N.° 531.227 .- Parquetina N.o 342.439 - Dava - classe
41 - de S. A. Brasileira de Ta- classe .46 - de Companhia Quibacos Industrializados Sabrati. - mica Duas 'Ancoras.
Retificancio-se a data para 14 de N. o 531.264 - Sonho de Valsa
outubro de 1942.
- classe 43 - de Indústrias de
N.o 437.141 - LNISI - classes: Chocolate Lacta S. A.
1
2 '3
4
5
N.° 531.267 - Andorinha 6
7
8 -10 '11 - 13 - 16 - 12 Helasse 43 - de Indústrias de Cho17 19 - 20 - 21
33 coTate Lacta S. A.
•
SC

(Seção

N.° 531.499 - Bevam 12 classe 3 - doa Laboratório Disfarina Ltda.
N. o 531.5033 - Licor de Banana - classe 42 - de Destilaria
Ypiranga Comércio . e Indústria
S. A.
N.° 531.523 - Tai classe 43
- de The Coca Cola Export Corporation. .,
Foi prorrogado o seguinte pedido
de frase de propaganda
Economise comN. o 509.620

prando Clark - classes: 24 - 35
39 -- 46 -- 49 --- 36.- 37
de Companhia Calçado Clarka
Foi prorrogado o seguinte. pedido
de frase de propaganda .
N. o 524.862 - Gás podeioa:o,

mundialmente famoso - classes::
ti1 . - 4,- 8 - 11 - 47
qui-gas do Brasil S. til.
Foi pr.orrOga. do o seguinte pedido
de nome comercial

• N.° 531.027 - Machine Cor rons,
Limited •- de Machine Cottons,

Limited.

Foi.-prorrogadO o seguinte pedido
• de titulo

NP 507.108 - A Bola de Ouro
- classes: , 1 e 42 - de Ferreira
Braga & Cia. Ltda.

Marco de 1962 1203.
Noticiário

Jtifieis
O. férino 400.571 imirca Ledloy, (l•
The Inland Meei Co. classe 5, c:Web&
publicado CHI 2-3-59,
•
O térnio 400.575, marca Mareaa
Brasil Patrono de Fábrica de Choéolate Palrone S.A.. classe 41, encha
publicado em 2-3-59,
O termo 400.600 insignia Casemeg de Cia. de Armazéns e Silos do Es..
Lado de 'Minas Gerais Cascing-Clusse 13, ri lei 5 publicado em 3-2-59 est.
labeleeido em Minas Gerais.
O termo 400.609 marca café Ea.
haat .de .Ma une' de Souza João tt
Cia., classe 41, .cliebet publicado em
O l'érnso 100.613. marca Sue x do
Pioto.& Piceoli, classe 4(1, enche Intblicado em 3-3-59.
O termo 4)10.615, marca Eiriblemátien de F. Mosclien
elas:, e 36:2adiebe publicado em 3-3-59.
A termo 400.616 marra Cmplemét-•
tica de Guilherme Seilcr. clase
clichê publicado em 3-3-52.
O
4011.619, marca Maletas,diens° de Ferdinando Mazzaroto
Filho Lida. - Cbase 41, cliché publicado em 3-n-59.
0" Urino 400.610, marca Portu„tal
'de Cristaleria Portugal S. A. In.
dlistria e Comércio. classe II, ci
publicado em -3-3-59.
O ternso 400.619, marca 'entuba
de Indústria entuba de Sorvetes e
Congenercs Lida., classe 41, clicbd
publicado em a-3_5o.
o termo , •00,650, frase de propaga mia Fume mais peio ntesnto preço
de Fábrica de Cigarros Ceroso S.A.,„
classe 41, cliché publicado CIO ....
4 1 termo 100.651 Servicap de Marciano dos Santos, classes IS clielte publicado eis% 3-3-52. para si.
nal de propaganda.
O termo 100.652, marca Sersicap
de Marciano dos Santos. classe 16,
clichè . publicado tio 3.3-59.
O irmo 4 00.655. marca Paulistana de Ssickdakie Paulistano de , Pinturas Ltda.. classe 33, enche: publicado em 3-3-59.
lècuut 4os.703. marca Platina de
Cia. Fluntinense de Comercia e
dústria • 5. A. classe 12, cliché publicado esti 4-3-59,
O termo 400.705, titulo comerei.)
e Indústria Aio de Janeiro de Comércio e Indústria Mio de Janeiro S.x1,,„
classe :13, cliché publicado eis. ...„
4-3-59.
O utr i no 40.706, Ululo Mobilitltria
Americana de Miamo Verberas, classe 19, elichè publicado em 4-3.54
estabelecido no Estado tio
O termo 400,707 tildo Cromados
AccssArins Silo Cristóvão de Cromados e Acessórios São Cristóvão Ltda.
classes 6, 8, ;7. 21- e 39. elieita publicado. cns
O tèrnin 100.703, marca Carinint
die Gtbou Bezerra de Metto Fiação
e Tecelagens S.A., classe 36, clichê
tailineada CIO 4-349;
O termo 400.709, marca Cinco cite
Uns de Ntillus. Comercio e Indústria
de Bouisam' S. • A., classe 30, eliClt1
publicado eus 1-349.
O Urro° 400.714, marca Suunfornt
de Super 1 -ortu brasiere 'Ene, clas!po
36, cliché publicado els 4-3-59.
O lérniu 400.715, marca 1 Ff de
Super Foros Brassiere Inc., classe
56. elich'd publicado em 4-3-59.
O tArmo .100:718, Lojas Calnpos
Comércio e Ilepresentactio Calmou.
Ilei Britto Ltda., classes 6, 8, 11, 17,
22. 23, 211, 33, 36, 46, para titulo, dl-chi! publicado em 4-3.52.
O terrno 400.721, marca Agromat
Veb Iieldepperwerk Nordbausen,
classe 7, ellcbe publicado em 4-3-59.
• o termo 400.722, marca Nandus
de lel) Seblepperwerk iNordhausen,
cbisso 7, c1ic".10 publiçado
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O tèrum 400.723, marca S. N. de

Veb Schlepperwerke Nordhausen,
classe 7, clichê publicado em 4-3-59.
O termo 400.755, frase de propaganda Se Vale a Pena Pintar Pintase Beni com Tintas Vai de Indústria Brasileiras de Tintas Vai S. A.,
classe 1, clichê publicado em 5-3-59.
O tí:rmo 400.767 Nome comercial Jornal de Negócios e Finanças
clichê publicado em 5-3-59.
-o têrmo 400.780, marca Sa ' oi / Madalena de Indústria Esteárica N. S.
das Giaças Ltda., classe 46, clichê
publicado em 5-3-59, artigos tia. classe.
O tèrmo 400.785, marca (Mick.
Print de Gráfica Quid: Print Ltda.,
classes 25, 32. 33, 38, 50, clichê publicado em 5-3-59.
O tênno 400.821, marca Sete Quedas Mista de J. Marques Ferieira,
classe -42, clichê publicado em
O lêrmo 400.825, marca Solwa,
tèrmo 400.820, marca norstator ti:rum 40..827, marca llorstator Piecolo - tèrmo 400.828 - marca Horstator Monika - têrmo 400.829, ire,rca Famex para a classe 48 de E. 8:
F. Ilorstcr, clichê publicado cai
5-3-59.
O tèrmo 400.876, marca Pajen
de Pajeu • Construções, classe 10,
clichê, publicado em 6-3-59.
, 0 tênno 400.880, marca tiro Tem
de Mário Tempesta, classes 23, clichê, publicado em 6.3-59.
O têrmo 400.882. marca • A Confiança de Comercial Confiança de
Máquinas e Equipamentos de Esn . itório Ltda.' Clasc 17, clichê publicado em 6-3-59.
O termo 400.883, marca Fox de
Fox Comercial e Construtora Li da•
classe 16, clichê publicado cm
6-3-59.
O tênno 400.911, marca Progeniton M. de Farmopeeuária S. A. Produtos Veterinários. clase 2, clichê
publicado em 0-3-50.
O térmo 400.928, marca C.N.I.
Noticias órgão da Confederação Nacional da Indústria de Confederação
Nacional da Indústria, classe 32,
clichê publicado em 6-3-59.
O têrmo 400.931,. marca Okorld
Genérica de Tokochi, classe 2, clichê
publicado em 605359. •
O térmo 400.936, marca Lotrgbe
de Novaquimica Laboratórios S. A.,
- Classe 3, clichê publicado ein
6-3-50.
O tèrmo 400.919, marca Vatarantim de S. A. Indústrias Volocantim,
classe 46, clichê pttbliJIrlo em
6-3-59.
O trino 400.906, marca Ls. de
Imobiliária Las S.A. Conslrutom e
Administradora. classe 10, clichê publicado -cm
O tèrmo 400.970, marca Micar de
- Construtora Micar, classe 16, clichê
publicado em 6-3-59.
O termo 400.969, marca Nlic:.1r de
Construtora Micar, dessa 25, .clichê
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O tarnio -101.18, marca Campos
Eliscos . de Ferreira & ePise Ltda.,
classe 32, clichê públieali ent
7-3-59.
O térnto 401.1 . 12; marca Contril de
Contril Materiais para Canstrocões
e Indústrias Ltda., classe 10,
publicado em 7-3-59.
O ' tèrmo 401.118, sinal. de propa•
ganda C. S. A. de Lanlm:ni & Filhos Ltda., classe 38, cliché publi•
cedo em 7-3-59.
tèrmo 401.161, toare./ latiuplástica de Inch/plástica Arta ito,:
Plásticos Ltda.. classe 30, elieW y.ublicado cai 7-3-59.
O 1C-ono 401.162 marca Indusitiá.;lica de Induplástica Artefatos Pièsticos Ltda., classe 37.
cedo em 7-3-59.
O tèrmo 401.16-1, marca Mayert:..x.til de Manufatura àlayertextil Ltda.
classe 23, clichê publicado em. ...
O tèrmo 401,191, mare.t Belo de
1/cgr- c//tont Ilein S. A. Engenharia
Saneamento e Tratamento de Anua,
classe G, clichê publicado nu
9-3-59.
O têrtno 401.192, marca 112in de
Degremont Itein S. A: Engenharia
Saneamento e Tratainento_de Água,
classe 28, clichê publicad.) em
.
O tèrnio 401.193, mar...a . Ilein dc

Degremont liein S.- A. Engenharia

Saneamento e Tratamento de, .1u1s,
classe 31, clichê publicado em
9-3-59.
O térnio 11 9 401.194 marca Rein

de Degremont Rein, S. A. , Engenharia Saneamento e Tratamento de
Agua de classe 39, eliché publicado
em 9 de março- de 1959.
O termo 11 9 401.217 marca 13ambole de Cia. Aritarctica Paulista Indústria Brasileiaa de Bebidas e Conexos classe 43 cliché publicado em
9 de março de 1959.
O tèrmo n9 401.219 marca Maltema de Cia. Progresso Nacional Indústria Brasileira de Produtos Alimentícias e Conexos classe 41 clichê
publicada C/21 9 de março de 1959.
O termo n 9 401.236 marca Glade
de S. C. Johnson a: Sois Inc. classe
2 clichê publicado em 9 cle março
de 1959.
O tênno n9 401.248 - marca Vinernil de Indústria 'Farmacêutica
Quinafar Ltda. classe 3 clichê publicado em 10 de março de 1959 estabelecido em S. Paulo.
O termo 9 401.270 marca ' Tiradentes de Tiradentes Indústria e
Comércio de Artefatos de Papel Limitada
classe 38 clichê publicado
em 10 de março de 1959.
têrmo
n 9 401.280 marca FilhiO
nha de •Matsas 45: Patounas Ltda.
classe 36 clichê publicado em 10 de
março • de 1959.
O termo n 9 401.283 marca Skai de
Gelados Skai Ltda. classe 41 clichê
publicado em 10 de março de 1959.
O têrmo n r, 401.284 titulo vimarte

publicado em 6-3-39.
Indústria de Vime classes 25 - 27 O têrmo 400.990, marca Uliraqui- 40 - 50 - 33 clichê publicado cai
mica de U/traquimica S. A. Indús- 10 de março de 1959.
tria e Comércio, Classe 48, clichê pu.O térmo nv 401.291 marca Café
blicado eme 0-3-59.
Guarani de Venáncio p imenta Bras
O têrmo 401.078 marca Noss,? Ter- classe 41 clichê publicado em 10 de
ra Revista Nacional Atro Pecaária março de 1959 'para marca.
mie Ile.ynaldo Amaral Duarte, classe
O termo .n 9 401.292 marca Dalton
32, clichê publicado em 6-3-59.
de Dalton Dias Bicalho classes 47 .O térmo 401.088, titulo Torrefa- 50 clichê publicado em 10 de março
' ção e Mondem de café Produção de de 1959.
Aureliano
Brito, classe 33, 41,
O termo n 9 401.293 titulo A Gua.
clichê publicado em
nabara de A Guanabara Ltda. clasO têm() 401.000, nome comercial, se 36 clichê publicado em. 10 de"
Prornovendas Universal S. A. Ex- março de 1959 estabelecido cai Miportação e lámortação de Promoven-. nas Gerais.das Universal S. A. Exuortaçáo e
O termo n 9 401.294 marea AguarImportação; clichê publicado em .. dente Vaca Brava de Oliveira Luiz
7-3-59.
Costa classe 42 clichê publicado em
O térmo 401.091,. marca Reer,z1de 10 de março de 1959.
O termo n9 401.372 marca Emblede Record:11i Laboratório Fal,..snmeológico S.p.A . . classe 3, clichê publi- mática ele Selecta S.-A. Gonfecções
classe 36 clichê publicado em 11 de
cado em 7-3-59.
O tèrMo 401.098, marca Modolin março de 1959.
O termo n9' 401.378 marca Cana
de Indústria de Móveis Modolin
Ltda. classe -17, cliché publicado
em tini de Danilo Cionçalves Mala,
.
7-3-59.
3.04.0 C9,<M0 0.4:91VgYea Ma!, Jtian
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O termo 401.569 - marca comBa:rul Marli e José IVlarti Sola elaschê publicado em 11 de mar- panheiro - de Siemens do Brasil
se 27 Cli
ço de 1959.
Cia. de Eletricidade - classe 8 O termo 119 401.429 titulo Carpal
de Carpal Comércio de Carne Paulista Ltda. classes 19 41 clichê
publicado em 11 de março de 1959
estabelecido S. Paulo,
O termo n9 401,433 marca Oytt de
Takacishi Marukama clas:-;e 8 cliché
publicado em 11 de março de 1959
eetabelecido em S. Paulo.
O termo n9 401.434 Marca Impe"
de Importadora e Expartaclora ele
Ferragens Impex Ltda. alaase 11 cliché publicado em 11 de março de
1959 estabelecido no Estado de São
.
Paulo,
O tèrmo /I" 401.436, inairca A Balneário, ale Panificadora • 4 Balneário.
Ltda. clasae 41 clichê publicado em
11 cio março de 1959.

O térmo 11 9 401.465 marca Usabra
de Usabra Indústria e Comércio S.

A. classe 42 clichê publicado em 11
da marco de 1959.
O ténno IP 401.528 marca • Arco
Aço de alstrutuaas Metálicas Arco
Aço Ltda. clichê publicado cm 11
de março de 1959 classe .16.
• O térmo n9 401-.562 de António de
Souza Ferreira 'classe 1 clichê publicado em 12 de março de 1959 para
emblema de propaganda Emblemática.
O lês-mo n9 401.563 de António de
Souza Ferreira classe 46 cliché putbilci,acado em 12 de março de 1959 para
emblema de propaganda Emblema,
O termo n 9 401.557 insígnia H. N.
Cai-bois de IIarold Neves classe a
clichê publicado em 12 de março de
1939 estabelecido em S. Paulo.
O têrmo n 9 401.568 marca Miguel
Brandão de Miguel Brandão classe
6 clichê publicado em 12 de março
ele 1959 estabelecido em S. Paulo.
O termo n ? 401.570 marca Rocha
de Laje Rocha Indústria e Comércio, Ltda. classe 16 clichê publicado
em 12 de março de 1959 artigos na
classe.
O termo 11 9 401.571 marca Serraitex de Indústria de Serralheria e
Telas Metálicas Serraltex Ltda.
classe 10 • clichê publicado em 12 de
março cie 1959.
O termo W 401.573 marca Cascien
de Produtos Coscien Cosméticos Cientificas Ltda. classe 48 clichê publicado em. 12 de março de 1959.
O ternio• n 9 401.579 nome comercial Confecções Pygmalion Ltda. de
Confecções Pyginalion Ltda. clichê
publicado em 12 de março de 1959.
O tênno n 9 -401.597 frase de propaganda Embi Divulga a Música do
Mundo no Brasil de Editora de Música Brasileira e Internacional S. A.
Embi classes 8 - 50 clichê publicado em 12 de março de 1959. .
O térmo 11 9 401.598 marca Embi
de Editora de' Música Brasileira e
Internacional S. A. Embi classe 8
clichê publicado em 12 de março de
1959.

O termo n9 401.599 marca Embi
de Editora de Música Brasileira e
Internacional S. A. Ernbi classe
clichê publicado em. 12 de março de
1959„
O têrmo 401;607 marca J S\ de
José Soares - classe 10 - cliché publicado em 12-3-59.
O termo 401.629 -.mares 1\41, Mis-;

slyn de 1 M -Lechner American Laboratories - classe 48 - cliché publicado em 13-3-59, ficá sem efeito
a palavra prorrogação..
O térino•401.631 - Titulo Casa
Vává de Lourival de Carvalho classes 36 - 48 -49 • - clichê publicado em 13-3-59. estabelecido no
Rio de Janeiro.

cliché publicado em 13-3-59.
O termo 401.679 - marca - alagn
ólia Armour - de Frigorifico Armour do Brasil S. A. - classe 41
- clichê publicado cai 13-3-59.
.0 térino 401.695 - marca Cama
- de Produtos Suifonadas Cama Limitada - classe 39 - clichê publicado etn 13-3-59,
O tarrna 401.69a - marca Dentre
- de Indústria e Comércio de Peças
para Autos Dentre Ltda. se 21 - cliché publicado em 13-3-59.
O termo 401.698 - titulo - Jonasa
- de Joseph Nagib Sader - classes
5 -- 6 - 7 - 8 - 11 - 21 - clichê
publicado em 13-3-59.
O .termo 401.700 - marca Palácio
- de Auto Pecas Palácio Ltda. classe 21 - clichê publicado em 13-3
de 1959, artigos na classe.
O têrmo 401.702 - marca Eatampotec - de Mecânica Industrial Estampatcc Ltda. - classe 5 - clichê
publicado em 13-3-59.
O termo 401.703 - marca Imolpl
- de Lnpoipi Comercial e Construtora Ltda. - classe 15 clichê publicado em 13-3-59.
O termo 401.704 - marca Johasa
- de Jose p h Nagib Sader - classe
21 - clichê publicado em 13-3-59.
O termo 401.710 titulo - Cartonagem Vitoriosa - de Cartonagem
Vitoriosa - de José Negri - classe
38 - clichê publicado em 13-3-59.
O térmo 401.711 - Marca Universal . -- de Rádio Universal S. A. clasca 8 - clichê publicado ein 13-3
de 1939. O termo 401.712 - marca Universal - de Rádio Universal S. A. classe 32 - clichê publicado em 13-3
de 1959.
O termo 401.713 - titulo - Rádio
Universal de Rádio Universal S. A.
- classes 8 - 33 - clichê publicado
em 13-3-59.
O têrmo 401.714 - marca Universal S. A. - classe 40 - clichê publicado em 13-3-59. •
O termo 401.715 - marca Universal - de Rádio Universal S. A. classes 33 - 50 - clichê publicado
em 13-3-39.
O têrmo 401.718 - marca - Martin de Euckdes Martins - classe 21
- clichê publicado em 13-3-59.
O termo 401.721 - marca neiro - de Imobiliária Timoneira
sac-__ classe 33 - 50 - clichê publicado em, 13-3-59.
O thrmo 401.740 - marca Emblemática - de Indústria e Comércio
Jousi Ltda. - classe 36 - clichê
publicado em 13-3-59.
O termo 401.747 - marca Taquaral - de Loteamentos e Comércio
Taquaral Ltda. - classe 16 - clichê
publicado em 13-3-59.
O termo 401.750 - marca Manila
- de Comercial , e Cerealista Manila
Ltda. - classe 41 - clichê publicado em 13-3-59. •
O Mino 401.752 - marca São Sebastião - da Mecânica Auto Peças
São Sebastião Ltda. - classe 21 cliché publicado em 13-3-59,
O termo 401.756 - marca Turnatts
- de Indústria Metalúrgica Turmus
Ltda. - classe :5 - clichê publicado
em 14-3-59.
O •térino 401.761 - marca Bandeirantes - de Artefatos de Cimento Bandeirantes Ltda. - clichê publicado em 14-3-59.
O termo 401.762-- marca Anchieta
- de Mercearia Anchieta Ltda. classe 41 - clichê publicado em 1473
de 9159.
O termo 401.783 a-- marca Lago
Azul_ - de Pasto de Serviço Lago
Azul Ltda. - classe 33 - cliché
publicado em 14-3-59.
O tênno 401.789 -- marca Serramalte C.M.S. - de Cervejaria
e Maltaria da Serra Ltda. - classe 42 - clichê publicado em 14-3

O termo 401.632 - titulo Armarinho Vává de B. Barros 45: Barros
Ltda. - classe 12 - clichê p ublicado em 13-3-59.
.
O termo 401.639 - marca Reclentil
- de Guiornar de Mello Figueira 1959.
401.790 - marca Serraclasse 3 - clichê publicado em 13-3 de
de 1959.
malte .0.24,,S. de Cervejaria e Mal-

.
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taria da Serra Ltda . - classe 42 cliché publicado em 14-3-59.
O tèrnio 401.802 - marca Mobilvan - de Clark Equipamcnt Co.
- classe 11 - clichê publicado em
14 de março de 1959.
O tèrmo 401.807 - titulo MetalM glea São Caetano - de Francisco
A. Barros - classes 3 - 8 - 11 33 - clichê publicado em 14-3-59.
O termo 401.812 marca Samba de
Alcides Orestes Pelizzazrio - Classe
43 - Clichê publicado em 14.3.59.
O termo 401.813 marca Samba Cola de Alcides Oraste Belizzaro Classe 43 - 'Clichê publicado em 14
de março de 1959.
O tarino 401.815 marca Dolphin
de Lindolpho L. da Silva classe 42
clichê publicado em 14.3.59.
O tarmo 401.816 marca Batida de
Limão Saci Parara de Lindolpho L.
da Silva classe 42 clichê publicado em
14.3.59.
O termo 401.817 marca Batida de
Amendoim • 3C1 Parara de Lindolfo L.
da Silva classe 42 clichê publicado em
14.3.59.
O termo 401.843 marra Manhattan de Walter dos Santos Afonso classe 40 clichê publicado em 14.3.59.
O termo 401.851 título Indústria e
Comércio de Bombas Tamura de Indústria e Comercio de Bombas T'3MUTa Ltda. classe 6 clichê publicado aro
14.3.59.
O termo 401.865 titulo Old Clock
de Cia. Brasileira de Roupas classe
8 clich &publicado em 14.3.59.
O tarmo 401.866 marca Revimilmex de Confecções Revilmes Ltda.
classe 36 clichê publicado em 14 de
marco de 1959.
O termo 401.870 marca Katagrip
de Laboratório Di Terapia Sperimentale Dodd Prof. A. Bruschettini classe 3 clichê publicado' em 24.3.59.
• termo 401.872 marca Redisa de
logo Elmar Neutig classe 36 cliché
publicado em 14.3.59.
O termo 401.875 titulo King de
King Hotel Ltda. classe 33 clichê publicado em 14.3.59.
O tasmo 401.883 titulo Fon Fon de
Auto Elétrico Fon Fon Ltda. classes
6 - 8 - 11 - 21 - 33 -39 clichê
publicado em 14.3.59.
O termo 401.887 marca Bíake Ayres de Angelo Raphaelle Ziccardi classe 1 clichê publicado em 14.3.59.
O termo 401.888 marca Marchall
de Angelo Raphaelle Ziccardi classe
47 clichê publicado em 14.3.59.
O termo 401.916 titulo Serraria
Central de A. Santos Oliveira & Cia.
classe 4 clichê publicado em 14.3.59.
O tairmo 491.938 marca Demana de
Demetres Georges Papanoyotys & Cia.
Ltda. classe 36 clichê publicado em
16.359.
O termo 402.000 marca Montalco
de Raymond Norbert Kegel classe 11
clichê publicado em 17.3.59.
O termo 402.001 marca Montalco
de Raymaind Norbert Kegel classe 6
clichê publicado em 17.3.59.
O termo 402.002 marca Kaberite de
Trol S. A. Indústria e Comércio classe 28 clichê publicado em 17.3.59.
O tarmo 402.046 marca Acapulco
de Irmãos Salton Ltda. classe 43 clichê publicado em 17.3.59.
O têrmo 402,099 marca Medalha de
Ouro de J. de Almeida Barros classe
8 clichê publicado em 17.3.59.
O tairmo 402.100 marca Intelex de
International Standard Trading Corp.
classe 8 acta& publicado em 17 de
marco de 1959.
O teirmo 402.123 título Villalonga
de Com s rmal Importadora e Industrial
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Villalonga Ltda. classe 33 clichê publicado em 18.3.59.
O termo 402.126 marca Correio da
Manhã de Abdo Aref Kidri classe 32
clichê publicado em 18.3.59.
O Varra° 402.128 marca Correio do
Paraná de Abdo Aref Kudri classe 32
cliche publicado em 18.3.59.
O tèrmo 402.129 marca Freezomatic
clo Campos Salles S. A. Indústria e
Pastor de Dr. Joseph Kailas classe
O 1:armo 402.131 título Clínica Bom
18.3.59.
Comércio classe 8 clichê publicado em
33 clichê publicado em 18.3.59.
O taitino 402.132 marta Coldsales
de Campos Salles S. A. Indústria e
Comércio classe 8 clichê publicado em
18.3.59.
O térmo 402.131 titulo Clinica Bom
clichê publicado em 18.3.59.
O termo 402.132 marca Goldsales
Pastor de ]Jr. Joseph Kailas classe 33
de Campos Salles S. A. Indústria e
Comércio classe 8 clichê publicado em
18.3.59.
•
O termo 402.157 marca Arquitec
de Aiquitec Sociedade Construtora
Ltda. classe 16 clichê publicado em
18.3.59.
O taarmo 402.165 marca Tijuca de
Tijuca Imóveis e Administrações Ltda.
classe 16 clichê publicado em 18 de
março de 1959.
O termo 402.169 marca Sexteto
Prestige de Distribuidora Comercial
de Discos Ltda. classe 8 cliché publicado em 18.3.59.
O ta.rmo 402.209 titulo R S Modas
de Rachel Steinsnaider classe 36 chalra publicado em 19.3.59.
O terrao 402.219 marca Po Atômico de Bernardo Monteverde classes 1
- 2 - 3 - 4 -- 41 -- 47 - 48 e
50 clichê publicado em 19.3.59.
O têrmo 402.221 frase de propaganda Guarani; Paulista é só provar para gostar de Cia. Cervejaria Paulista
classe 43 clichê publicado em 19 de
marco de 1959.
O termo 402.236 título Edifício
Guairaca classe 33 clichê publicado em
19.3.59.
O termo 402.239 marca Lex de Lex
Copiadora Ltda. classe 33 clichê publicado em 19.3.59.
O taérrno 402.242 marca Alcarnar de
Orval Importadora Ltda. classe 48
clichê publicado em 19.3.59.
O termo 402.260 frase de propaganda South American Tours de Cezar Yazigi Osório Monteiro Henriques
Gibian Reisner classe 25 - 33 e 50
clichê publicado em 20.3.59.
O tarrno 402.278 titulo"Icle Estabelecimento Amoureuse Boutique de Zelia de Almeida Leivas e Luiza Maciel
Sellos classe 36 clichê publicado em
20.3.59.
O tarrno 102.289 marca Probrasil
de Probiasil Indóstrial e Mercantil de
São Paulo Ltda. classe 38 clichê publicado em 20.3.59.
O termo 402.297 título Publicidade Globo de Publicidade Globo Ltda.
classe 32 e 33 clichê publicado em
20.3.59.
O termo 402.298 titulo SpaguetiFandia de Belo Horizonte - de Hildegard Muggler classe 41 clichê publicado em 20.359.
O termo 402.314 marca P, M. de
Pedro Machado classe 42 clichê publicado em 20.3.59.
O termo 402.316 título . Casa Relias
de José Maria Rollas classe 33 e 36
clichê publicado em 20.3.59.
O têrmo 402.325 nome c.a:nate:ai
Cia. Duchen de Turiano e 1.1ri;:tríl;,!-
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C.ãCI de Cia. Duchen de Turismo e Ur- cluse 42 clichê publicado em 1. 0
de
banização classe 33 e 50 clichê publi- abril de 1959.
cado em 20.359.
O termo 402.499 marca Quinta da
O termo 402.341 marca Tequila de Granada de Horácio Manley Lane
Joaquim Vieira classe 41 clichê pu- classe 43 clichê publicado em 1.4.59.
blicado em 21.3.59.
.\ O termo 402.505 marca All Cor da
O tarmo 402.357 marca Luzalite de S. A. Geral de Comércio classe 47
Luzalito Comércio e Indústria Ltda. clichê publicado em 1.4.59.
O termo n.° 402.508 marca Paclasse 14 cliché publicado em 31 de
março d3 1959.
lomar. de Palomar S.A. Comércio e
O termo 402.358 marca Luzalite de Agrícola - Classe 8 - Clichê puLuzazlite Comércio e Indústria Ltda. blicado em 1-4-59.
-tarmo
." 402.516 insígnia
classe 7 ancha publicado em 31 de
Wings de Wings Transfortes Ltda.
março de 1959.
O termo 402.360 marca Rádio Pa- - Classe 33 - Clichê p ublicado em
jeu de Educação Popular de Rádio 1-4-59.
O termo 11.° 402.516 iisignia
Pajeu de Educação Popular Ltda.
classe 32 e 33 clichê publicado em 31 ciai Wings Transportes Ltda de Wings
Transportes Ltda. - Classe 33 de março de 1959.
O termo 402.372 marca Artec de Clichê publicado em 1-4-59.
O tarmo n.° 402.522 insígnia MaArtec Sociedade Comercial de Artibos Técnincos Ltda. classe 11 clichê rechal de Retifica Marechal Lida, Classe 33 - Cliché publicado em 1 da
publicado em 31.3.59. _
abril de 1959.
O termo 402.373 Feliz aquele que - O térrno n.° 402.526 marca Geank
pode presentear de Comércio e ImporComércio e Indústria Geank Ltda.
tação Jotageo Ltda. classes 8 - 17 de
- Classe 21 -- Clichê p ublicado em
- 26 - 40 e 4 lcliche publicado em 1-4-59.
31.3.59 para expressão de propoganO térmo 1." 402.529 m earca Artes.
da.
de
Sofia Dolega Dziakiewicz - Classe
tarmo
402.377
marca
Lince
de
O
Lince Propaganda S. A. classe 33 cli- 48 - Clichê publicado em 1-4-59.
O termo n." 402.530 marca Aminochê publicado em 31.3.59.
O termo 402.386 marca Sonken de cel de Sofia Dolega Dziaknewicz Sonksen Chocolates S. A. classe 41 Classe 48 -- Cliclaa publicado em 1
de abril de 1959.
clichê publicado em 31.3.59.
O
n.° 402.531 marca WesO tairmo 402.443 marca Bottino terley-têrmo
de Sofia Dolega Dzialciewicz Amortecedores de Bottino Michela
Classe 48 - Clichê publicado em 1
classe 21 o 33 clichê publicado em 1.0 de
abril de 1959.
abril de 1959.
O tèrmo n.° 402.532 marca Amima
O termo 402.471 marca Rodrigues Celular
de Sofia Dolega Dziakiewicz
de Comercial e Import.- Rodrigues Classe 48 - Clichê publicado em
Ltda. classe 1 clichê publicado em 1-4-59.
1.-.59.
O termo n.° 402.535 marca MaO termo 402.472 marca Resilapa de
de Comercia/ Mariappa S.A.
Resilopa Resíduos Telsteis Ltda. elas- riappa
- Classe 16
encha publicado em
SO 23 clichê publicado em 1.4.59.
1-4-59.
O tarmo 402.478 nome comercial
O tarmo n.° 102.538 marca JoiasCasa Minas Gerais Secos e Molhados til de Joalheria Joiastil Ltda. Ltda. de Casa Minas Gerais Secos e Classe 13 - Clichê publicado em 1
Molhados Ltda. cl iché publicado em de abril de 1959.
1.4.59 .
Os tarmos 402.539 marca EmbleO tarrno 402.450 título Casa Luca mática.
de Luca Gabariti 8c Cia. classes 12
Tarmo n.° 402.540 marca Emble- 13 - 23 - 35 - 36 e 49 clichê mática.
publicada em 1.4.59.
Termo n.° 402.542 marca EmbleO termo 402.485 marca Colortec de mática.
Luis Fernando de Nobrias,ia Carneiro,
Termo n.° 402.546 marca EmbleSilvio Balamo Giovanni Navarro Mo- mática.
ro, Ary * Alvaro Fontenelle, Edith NoTêrzno n.° 402.547 marca Emblebraga Carneiro, Maria de Lourdes mática.
Carneiro Balocco e Wilson de Aguiar
Termo n." 402.552 marca MBK.
classe 11 clichê publicado em 1.4.59.
Termo n.° 402.554 marca MBK.
O termo 402.486 marca Calortec de
Termo n.° 402.559 marca '/VfBK
Luis Fernando do Nobre ga Carneiro. de Daiichi Bussan do Brasil Comercio
Silvio Balocco, Giovanni Navarro Mo- e Indústria Ltda. - enches publicaro, Ary Alvaro Fontenelle. Edith No- dos em 1-4-59.
braga Carneiro, Maria de Lourdes
O termo P.° 402.571 marca MonoCarneiro Balocco e Wilson de Aguiar piloto de The Monotype Corp. Limited
classe 16 clichê publicado em 1.4.59. -- Classe 8 - Clichê publicado em
O têrmo 402.490 marca Verrom de 2-4-59.
Verrom Comércio e Indústria de Ferro
O termo i." 402.574 marca Monoe Metais Ltda. classe 5 clichê publi- type de The Monotype Corp. Limited
cada em 1.4.59.
- - Classe 1 - Cliché publicado em
O termo 402.491 marca nau de 2-4-59.
Indústria de Meias nau S. A. classe
O tairmo n." 402.575 marca Mono36 clichê publicado em 1.4.59.
type Corp Limited -- Classe 8 O termo 402.492 mar ra aleção Co- Clichê putlicado em 2-4-59.
O tarrno n.° •02.577 marca Monobrama de Modas a Exposição Clipper
s. A. classe 36 clichê publicado em type de The Monotype Corp. Lirnited
- Classe 11
1.4.59.
Clichê publicado em
O termo 402.493 nome civil linó- 2-4-59.
veia Haddad Ltda. da Imóveis Heciclad
O termo n
402.579 marca MO1111.
Ltda. classe' 33 clichê Publicado em type de The Monotype Corp. Limited
1.4.59.
- Classe 28 - Clichê publicada em
O têrmo 402.496 insignia São Luizz 2-4-59.
de Empresa São Luiz Viação Ltda.
O taarino n.° 402.580 marca Mono.
classe 33 clichê publicado em 1.4.59. ty pe de Tlie Monot ype Corp. Limited
O tarma 402.498 marca Quinta da
Classe 47 - Clichê publicado ara
r s. Haracio Manley Lane 2-4-59
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O termo n.° 402.599 marca Taylor Classe 36 - Clichê publicado em 3 1 ásperas mecânica, química .ou elecrroTÉRMO N. ? 129.730
líticamente, ao passo que as Mias
de Gomesentos S.A. Indústria e Co- de abril de 1959.
De
2 de janeiro de 1961
mércio - Classe 30 - Clichê publiO ternar. n. o 402.776 marca Uma de formas-de impressão são tratadas,
Requerente: Cia. de Tintas e Ver.
cado em 2-4-59.
Colaboração Lafi de Lab. Farmaceuti- após a gravação mediante matérias
ou que absorvam gordura, cem nizes R. Montesono - São Paulo.
O termo n." 402.600 miare:1 Emble- co Internacional S.A. - Classe 3 - graxas
suspensão de hidroxido.s de cálcio e
Invenção - Processo de coloração
mática de Gomcsantos S.A. Indús- Clichê publicado em 3-4-59tuna solução de um cabide artificial de tintas brancas.
iria e Comércio - Classe 36 - Clichê
O termi n." 902.785 marca , Aspivac ou natural, orgânico, por exemplo
Reivindicar:ries
publicado em 2-4-59.
do Gian Paolo Buzzoni - Classe
goma afábica. - Um total de 5 pontos.
1 9 - Processo de coloração de tinO termo n.° 402.655 titulo Ser- - Clichê eublicado em 3-4-59, •
tas brancas, à base de nitro-celulose,
() termo a.° 402.845 título Arte
ralheria Jacaré de Antônio D'Alvaro
-caracterizado pela mistura da tinta
- Classes 5 - 11 e 40 -- Clichê pu- Cop i adora de Aurélio I3rurmet Zalar
branca com uma pasta concentrada
- Classe 33 - Clichê publicado em
TfaaMO N. 107.651
blicado em 2-4-59.
à base de nitro-celulose (algodão, coO termo n.° 402.679 marca Galo 4-4-59.
lticlio, resinas e similares, acetato de.
De 2 de janeiro de 1958
O 1 :-rmo re° 402.850 nome comerBranci de Galo Branco Ltda. - Clasatila, acetato • de butila, acetato de
Chicago
Bridge
Iron
Company
cial
Transportadora
Cimetal
Ltda.
se 8 - Clichê publicado em 2-4-59.
amila, acetato de celululose, resino.
Estados
Unidos
da
América.
alquidica não secativa, plastificanO termo n." 402.680 marca Galo de Transportadora Cirnetal Ltda. Privilegiada invenção para.- Tan- tes).
Branco --- Classe 11 - Clichê publi- Clic:de publicado era 4-4-59.
Um total de 3 pontos.
O termo n.° 402.895 marca Paulis- que de armazenamento criogenico.
cado em 2-4-59.
O termo n.° 402.681 marca Gale ta de Indústria de Flâmulas Paulista
Pontos caractcristicos'
Branco - Classe 14 - Clichê publi- Ltda. - Classe 59 - Clicisô publiTI:72W)
67.903
cado em 4 de abril de 1959.
cado e in2-9-59.
-"Uni
tanque
de
paredes
duplas
19
O
derme
n.°
403.0G'.
marca
Os
De
11
de
março
de 1953
O termo n.° 402.682 marca Galo
para armazenamento eriogénicos de
Branco - Classe 15 - Clic:iô publi- Mais Belos Olhos do Brasil de Wal- líquidos caracterizado por compreenCláudio
Idoett
e
Henrique
Boloe,ni.
domar Gaivão Publicidade S.A. - der um vaso metálico de armazenacado em, 2-n-59.
mi - São Paulo.
Classo
32
Clichê
publicado
em
7
mento interior fabricado de um maO termo n.° 402.633 marca Galo
Privilégio de invenção para irizigui.,
terial que permanece anta nas baiBranco de Gaio Branco Ltda. - Clas- de abril de 1959.
O
termo n.° 403.062 titulo Os Mais xas temperaturas, um vácuo exterior na manual Nra grampear livros, blore 16 - Clichê publicado cm 2-4-59.
e separado do dito vaso cos cadernos e similares.
O termo n.° 402.635 titulo Alfaia- Belos Olhos do Brasil de lidaldemar envolvendo
1 9 ) Máquina manual para gram.
interior, para proporcionar uni esPublicidade,
S.A.
Classe
33
Clitaria e Camisaria Imperial de 13. J.
paço de isolamento entre os mesmos, pear livros, blocos, cadernos c semi.
chê
publicado
em
7-4-59.
Zegliir E, Irmãos - Classes 23, 33 e
um enchimento reWiente tendo cacaracteri:ad.: por um corpo
36 - Clichê publicado em 2-9-59.
racteristicos de compressibilidadc em provido superiormente de uma orelha
baixas temperaturas, disposto no dito c de uma projeção, na qual se enconO termo n.° 402.688 nome comerPrivilégios de Invenção
es`paço, o restante desse espaço es- tra um parafuso requlardor de escacial Mercantil Sul Americana lesportando cheio com urna massa de ma- pe, e ainda de um frontal que suporta
teção e Exportação Ltda. - Cliced
TPRMO N.° 110.185
terial Isolante que exerce unia prespublicado em 2-4-59:
são lateral ativa quando confinada, um cabeçote. - Uni total de 6
De 5 de maio de 1959
O termo n.° 402.694 marca Monte
unia .superficie desse enchimento es- pontos.
Azul de Construtora Monte Azul , LiReqeerente - Flávio Valia Fernan- tando cai contato com o resistindo
à pressão lateral ativa. do dito mamitada - Classe 16 - Clichê publi- da! - Estado da Guanabara.
TËR
N, 69.222
terial isolante, mas comprimindo•se
cado em 2-4-59.
Titulo - Roupas de Banho Salva-- elasticamente
mediante pressiies laN.° 902.727 - Marca Santo Antô- vidas Flavalfer - Modelo de
De 28 de ageisto de 1953
terais passivas suplementares resulnio Ltda. - Classe 5 - Clichê pu- de.
tantes do movimento lateral, termiNei
Matias -- São Paulo.
blicado era 2-4-59.
camente induzido, do vaso interior
Pontos Caracteristicot
Privilégio de invenção para aper.
termo
n
.°
402.728
marca
Magia
durante
o
uso,
o
qual
graginentaria
O
1, 0 O Nôvo modelo- de ritmas do o qual compactaria o dito material, feiçoamentos em máquinas para coraVerde de Auto Mecánica Magia Verde
Ltda. - Classe 21 - Cliché publi- banho salva-vidas "Flavalfer" caracte- de modo que o movimento vertical posição gráfica.
do material isolante no
Pardos Caracteristicos
riza-se por possuir gomas, que padet'iio descendente
cado em 2-4-59.
dito eapaço é evitado e a dita massa
O termo n.° 402.729 marca Dai ser de beeracha ou reatéria plástica do material isolante
é mantida com
1 9) Aperfeiçoamentos em máquinas
Gan - De Artefatos de Tecidos Dais - Um total de 3 pontos.
u m a espessura substancialmente. para composição gráfica, caracterizaGan Ltda. - Classe 23 -- Clichê
constante..
dos por ser prevista uma "medida"'
TZRMO N.° 47.630
publicado era 2-4-59.
Uira\total de 13 pontos.
de tipo único para cada corpo de cemO termo n.° 402.730 marca Safira
posição. com ou sem lateral e coni
De 10 de avisto de 1948
•
de Comércio de Louças e Ferragens
uma ou mais nervuras equidistantes.
=MO
N.',
121.876
Requelente
José
da
Silva
GutSafira Ltda. - Classe 11 - Clichê
conforme sua posição no molde. -marãe3 - São Paulo,
De 10-'8-190 •
publicado em 2-4-59.
Uni total de 6 pontos.
Título - Aperfeiçoamentos em maO termo n•° 402.734 marca Eacial
Aperfeiçoamentos introduzidos em
de Eacial Equipamentos e Acessórios quinas de trafilar massas alimentícias ferros para brunir saltos ou •retorne
de
moer
carne
Privikgio
de
inTÊRMO
52.E53
Industriais Agrícolas Ltda. - Classe
bão.
sanção.
11 - Clichê publicado em 2-4-59.
De 1 de março de 1950
Paulo Fernandes de Moraes.
Pontos Característico,
O termo n. o 402.736 marca Marpol
Requerente: Victor Parri - MiP071103 caracterWicoa
de Fábrica de Velas Marpol Ltda. nas Gerais.
I - Novos aperfeiçoamentoa em
Classe 47 -- Clichê publicado em 2 máquinas de trefilar massas alimentíPrivilégio de " Invenção - para
19 - Aperfeiçoamentos introduzide abril de 1959.
cias e de moer carnes, caracterizados dos em ferro para brunir saltos de NOvo modelo de aparelho gaseificas
O Virmo n.° 402.741 marca Tecfar por una dispositivo cilíndrico adaptá- sapato ou retombão compreendendo dor portátil para extinguir formi- Fornecedora de Farmácia e Labo- vel è base da nuiquina, tendo ao lado unia parte metálica adequada de for- gueiros.
ratórios Tecfar Ltda. - Classe 1 - uma saliência na qual -e encerra uma mato substancialmente Igual ao de
Pontos eoracteristIcos
tendo uma faClichê publicado e m2-4-59.
rosca sem-fim de acionamento por tór- um bico c% papagaia,
onde se estende ho19 - Um novo modelo de aparelho
O termo n .° 40.744 marco Toshi- ça motriz provida do exterior, rosca ce posterior deunia
espiga. roaequeada gazeificador, portátil, para extinguir
ba da Grev Eletricidade Comércio In- essa que movimenta uma enerenagern- rizontalmente
por meio, do qual e ferro é fixado na formigueiros, utilizando esse agente
dústria e Importação Ltda. - ceasse coroa de acionamento ascendente e extremidade frontal de um manipu- inseticida bissulforeto de carbono,
8 - Clichê publicado era 3-4-59.
descendente do parafuso do pistilo da lo.anatómico, caracterizado pelo fato preferivelmente, que se caracteriza*
O termo a." 402.745 marca Fria maquina no interior do cilindro desta. de queo corpo metálico ou ferramen- por consistir: num cano relativamenta prépriamente dito e previsto com te longo, Oco, para condução de ar:
Moldu Car de Fria Car Frisos Moldu- UM total de. 5 pontos.
uma câmara circular vertical cuja num fole, u.suala adaptado..à extreras para Carros Ltda. - Classe 21
extremidade superam é • fechada por midade trazeira superior do cano,
Clichê publicado em 3-4-59.
meio de uma tampa retangular que para insuflar neste cano o ar destiTP,RMO
N.9
107.985
O termo 402.754 marca Cifergo de
encaixe num rebaixo adequado pre- nado a misturar-se com o referido
•
Laboratórios Paulista de Biologia S.A.
visto na face de tdpo do ferro, sendo agente inseticida; uni recipiente pade dezembro de 1988
De
montada na dita câmara unia resis- ra conter água quente, adaptado à
- Classe 3 - Clichê publicado em 3
aVillielm • Rfterfeld e Gerhar Rit- tência elétrica adequada cujos condu- extremidade inferior ou dianteira do
de abril de 1959.
zerfeld - Estado da Guanabara.
tores atravessam uma passagem feita referido cana, e lateralmente por
O termo a.° 402.755 marca Kilon
Privilégio de invenção para - Pro- na parte posterior do ferro, adjacen- unia parte reduzida, em forma de fude Laboratório Paulista da Biologia cesso de produção de formas de irate ao manípulo, e uni furo longitudi- nil, cena tampa móvel, inaerta paraS.A. - • Classe 3 - Clichê publicado pressão litográfica.
nal feito através do referido mani- lelamente na, parte superior do reena 3-4-459.
lç ) - Processo cie produção de pulo, e terminando os ditas conduto- cipiente de água aquecida, destinada
tarrna
n.°
402S4
marca
Metalfolha:a
de
formas
de
impresso
litoO
res em dois pinos adjacentes para a a conter o bissulfureto de carbono; .
graaficas roai uma superfície im- ligação de uma tomada de corrente tuna válvula de madeira roliça, diatoa de Milton da Coita Pereira
pressora
inetálica.
prnerivelmente
de
comum, que se localizam na fundo posta no interior do funil continente
Classe 5 - Clieh& publicada em 3 de
alumínio, eatracterizado por isso que de um rebaixa circular previsto na do agente imetielsia. tendo saliente
abril de 19159.
são
empregadas
fallia.s
de
metal
ia/niextremidade posterior
do referido ma- a sua parte euperior, paea matai-.
O taras° n.° 402.774 marca Solar nadas e lisas, sbnples oi revestidas nipulo.
seio, e tendo a sua eetre.miciade
Ltda.
é
Cia.
de J. B. Cusinato
de outras matérias e não tornadas
ferior obturando norm-dra . a' n uni
Um total de 6 pontos,

Sexta-feira 30
_

conduto curvo, Inferior, que estabelece comunicação entre o fundo do
;mesmo funil continente de bissulfareete de carbono e a parte inferior do
:cano adutor do ar; uma mola de.aço,
no interior do referido funil continente do biesulfureto de carbono, parra manter a válvula na devida posi'dão' e uma rolha, aplicaria num furo
da extremidade superior do recipien'4e de água quente, servindo este isto° para introdução desta água quente mo mesmo recipiente,
Uns total de 2 pontoe.
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esbofes. " causa alta voltagem dd
vimento eje rotação solidário ao mesmo
TÊRNIO N° 75.859
abertura de arco no lámpada, e taraé usada como portador de pressão
De
15
de
outubro
de
1954
bent o equilíbrio entre a voltagen
possuindo citado pareio disppsitivos
para a aplicação de tinta á tela de
Auto Presto Retificadora Limitada — de entrada e saída, com esta "deMvação" (shunt) naagnitica e entremoldagem. .-- Utn total de 3 pontos. Estado da Guanabra.
f erro são conseguidos automàticaPrivilégio de invenção para proces- mente com êste nePvo dispositive
so para o revestimento interno de bie- bastando cerca da metade dos meera las com metais anti-fricçeo de ele.':- teriais usados nos modelos primitiTleRtvIO N' • 73.577
vos. (Um total de 3 pontos).
do ponto de fusão.
De 3 de jurei° de - 1954 Reivindicas-6es
Samuel Fidalbo Hernandez —
TOR.1110 NQ 94.787
11
Processo
para o • revestimento
Uruguai.
interno
de
bielas
com
metais
anti-fricDe
4 de junho de 1957
Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em válvulas d.e aciona- ção de elevado ponto de fusão, caBerjamin Desune Smith — Estamento electromecenico e instalação racterizado pelo fato de introduzir-se dos Unidos da América.
TERMO
69.509
de cisterna de carga e descarga atua- um mandril, na parte a ser revestida, invTelitiuçaloo)."Muricida" (Privilégio de
disposto verticalmente, provido de
da por estas válvulas.
De 17 de agesto de 1953
10 Uma rodenticida do tipo de dobase anelar e superiormente de depoAperfeiçoamentos
em
válvulas
sagem múltiplas caracterizado pOr
Requerente: Humberto Bongiovanni
sito
do
metal
de
revestenento
c
de
controladoras de passagens de fluidos, porca d.
f•••••• S3o Paulo.
e fixação de seção correspon- compreender nina pluralidade
• Pontos característicos de: Máquina de acionamento electromecânico, ca- dente a da base. — Um total de e grânulos individualizadas, consistindo
de segmentos de 9,5 a 19 min dt
para apontar pelitos de madeira ou racterizados por codspreencier sana ca- dente., ao serem estes solicitados comprimento,
cortados de tuna haste
nalização de entrada e outra de sal- pelo solo ou pela substância a sem
de outros materiais.
centinua de urna isca atraente de
1 9 ) Máquina para apontar pálitos da, •separadas por uca assento ou 'sede espalhada pelo ancinho, bem como, roedores e veneno contra roedares
de madeira ou de outros materiais, de válvula de conformação anelar: por de dispositivos para conservar os misturados em ires massa plástica
mencionados dentes em uma posição homogênea e passados por extrusão,
na qual a roda dentada (3) alimen- compreenderem uni corpo de fecha- favorável
. a fim de desempenharem
tadora e porta palitos é caracterizada mento que disposto sóbre a dita 'sede a sua funçãb de ancinho, tanto na são alta pressão, para formar peças
por os dentes terem um perfil tal que se acha ligado à uma barra de feero condição normal, corno quando sub- alongtsdas duras, secas, altameete
forma tan plano inclinado relacionado atuando de tun núcleo móvel de um metidos à deflexão. (Uns total de condensadas de, aproximadamente
6.35 som de dimensão em corte transecen a tangente da roda e a penetra- eletromagneto de sução, uma tampa 24 pontos).
versal e tendo uma superfície exterção do dente formado o encaixe do de borrnetisação de conformação alonna
lisa, impermeável, sendo as pondente o qual pode ser reto ou leve- garia disposta em alinhamento axial
tas dos grânulos assim formados, re-o
com
a
sede
da
válvula;
estando
TORMO NQ 80.844 •
lativamente porosas. (Seguem-se os
mente abaulado e ainda por a refepontos na. 2 a ti).
rida roda ser de uma única peça e dito núcko móvel no interior do ôco
De 17 de junho de 1935
tendo dentes simétricos como acima onde está a tampa . e estando a bobe
José.
Gomes
Pereira
—
S.
Paulo.
reivindicados, também a roda pode nagem do clero-e-nen encaixada
Modelo de utilidade para: Uni
TÉ-.Rmo N.° 101.546
Possuir em encaixe central periférico parte externa do corpo ea válvula. calçado com foco huninoso
total
de
5
pontos.
no qual se adapta tuna lâmina (13), —Usa
1" Um calçado com foco 'luminosa,
De 9 de abril de 1958
caracterizado pelo fato de apresene ainda por dispor de duas lâminas pontos.
Tire
Lubrizol Corporat ices —
tar
o
salto
eco,
com
abertura
veciáperfiladas (8) dispostas lateralmente.
vel por reaca parafusada, aos mes- dos Unidos da América. ,
— Uns total de 8 pontos.
'75.484
Ttral0 N
mos,. sendo que na entidade se enProcesso de preparação de
contram pilho ou pilhas elétricas, cloretos de eu:ronda. — Privilegie de
De 21 de setembro de' 1954
neste último caso ligadas em série,
TERMO N' 71.939
MoMio de utilidade para: Neve as quais alimentam lâmpada elétri- Invenção.
modelo de chave elétrica autome- ca situada na fac els.teral interna da
Pontos Caracteriaticos
1 De 23 de fevereiro de 1954
Uca.
ponteira do calcado, passando os fios
1. 0 — Um processo para a preparaeondutozes
entre
o
solado
e
palmilha
Veteeria Italiana Balzanettt Mode
Pontos carcel crislicos
ou entre 'Perro e corte do sapato, ção de cloretos de sulfouila, caracteriNU°
modelo de chave elétrica s'endo que um dos citados conduto- zado por expor u'a mistura de hidra19
Privilégio de invençeo para procesautomática, caracterizado por ser res se encontra ligado a um inter- carboneto substancialmente alifátkos,
so e instalação para a produçáo de formado
por- um suporte principal ruptor fixado lateralmente, junto
elementos moldados em fibras de vi- oscilante, comandado por urna ala- aos cordões de fechamento do peito dr-óxido de enxofre e cloro, a ir radiaSeguem-se os pontos 2
dro e waterai equivalente, em parti- vanca, montado, em uma base, sendo do referido calçado. (Um total de ção gansa.
e 3.
cular para isolamentos , térmicos.
o conjunto provido de dois contáz- 3 pontoe).
1') Processo para o produção in- tos fixos, á'. um dos quais é ligado
—
dastrial de elementos modelados em um bimetal, em ligação, .ainda, com
•
um
fio
elétrico,
cuja
outra
extremiTERMO N.° 101.756
eonglornerado fibroso em particular do
TOEMO N 9 82.519
é ligada a uma eontácto de
Vim Indicado, caracterizado pelo fa- dade
De 16 de abril de 1958
De 18 de. outubro de 1953
balanço, provido de pino, ao qual
to de consistir so transporte c inicial- é fixada uma das extremidades de
Indústrias Brasileiras EletrometaOlin Mathieson Chernical G)rpore.
mente comprimir uma nassa fibrosa uma mola, cuja extremidade oposta
São Paulo,
tion
Estados Unidos da America.
misturada com ecluda-Me em um con- é ligada a alavanca citada, apresen- lúrgicas S.A. —
"Nevo interruptor elétrico" para:
lettere): Sintese de estereides, —
junto transportador e conformador no tando o conjunto, ainda, um suPrivilégio de Invençrm.
qual partes móveis modeladas coope- porte de engate do bimetal. (13m Medélo de utilidade.
Pontos caracteriJ.licos
ram para o 'formação das paredes de total de 2 pontos),
Um processo de preparaçee
tunuen corpo - tubular no qual o dito
1 9 Nevo interruptor elétrico, caxac- de 21 .4luor-esterreides pela reaçâo
materail é comprimido e transportaterizado por compreender um recep- em esterrede 21-oreânico-sulfoniloxi da
'MIMO N9 75.872
do cole continuidade na conforraação
táculo em forma de calota esférica, série do pregnano, com um fluvreto
De
16
de
outubro
de
19e.
provido centralmente e internamen- inorgânico num solvente orgânico,
desejada, as ditas partes separando-se
de
te de uni pescoço cilíndrico, dotado alia constante dielétrica, earac.terizadu
e afastando-se dos lados do materail
Requerente: C. Van Der Lely
de guias longitudinais internas, onde
assim produzido com contisoidadc ao V., Ilaasland — Holanda.
a cabeça saliente de tun botão pelo fato de o fluoreto ser uni fluoreto.
Pontos característicos de "Dieposi- corre
fim da face de conformação. — Um
cilíndrico, o qual, por sua vez, é ácido de metal alcalino. — Segueemse
tivo-ancinho
com
um
membro
de
total de 20 pontos.
provido de alojamento lederno, cota os pontos 2 a 7.
auto-adaptação ao sola" (Privilégio saliencias de encaixe para as rede invenção). •
entaltnelas de um pequeno disco.
TERMO N e 73.576
(Um total de 4 pontos).
Pontos característicos
TARNIO N.° 100.757
—
Disposithto-ancinho com um
De 3 de junho de 1054
De
4 de março de 1953
membro de adaptaoão no solo, comTORMO N 9 32.906
Kurt P. Reimann — Estados Uni- preendendo uma armação móvel e,
Th e Mc Neli Machine & Engincer;n2
dos da América.
De 4 de novembro de 1955
pelo menos, um eixo, substancialCompany — Estados Unido; da Aos-Privilégio de invenção para rnetodo mente, horizontal conectado à men"Um
modelo de reator mon fator rica.
armação,
suportando
o
mencionada
e dispositivo para moldam:0 ou buri- cionado eixo um membro-ancinho de potência não corrigida".
Título: Processo para prender e enlamento e ou impressão, de ou em um disposto, obliquamente, era relação à
Requerente: — Breei& S.A. Ind. cher pneus durante um período de remreto continuo de material , flexível.
direção de movimento da armação, e Comércio de Materiale Elétricos- friantento seguinte à vulcauimição e
eixo Asse posto em rotação pelo seu S5o Paulo.
aparelho para esc fim. — Privilegio
Reivinlicaçães
Modelo de utilidade.
contacto com o solo elou com subsde Invençiee.
1') Dispositivo de moldagem e ou tância disposta no mesmo para ser
Pontos característicos
1.0 — Proc_eseo para prender e euimpressão de felbas de material fle- espalhada pelo ancinho, estando a
1*
Uni
modelo de reator com fator efeer prosas durante uru período de rescircunferência
do
mencionado
menxível, tendo uma tela móvel que combro-ancinho provida de dentes para de potência não corrigida, que se friamento seguinte à vulcanizeção, caprime a Mera e reimpressa de encon- mover
a ser espalhado no caracteriza por ser constituído de racterizado por se mover o pneu de
tro a IAM cilíndrico, caracteritado pelo solo pormaterial
atuação de ancinho, carac- chapas siliciosas em formato próprio.
fato de que urna teia de moldagem terizaee pela provisão de dispositivos de modo a formar uma "derivação" uma prensa de cura de pneus para uma
sem fim de arame que envolve parcial- permitinde censiderável deflexão de, (sliunt) magnética entre o enrola- posiçao entre e em alinhamento (cormente o ellindrico e possui um mo- e pelo Nesses, um certo ndmero de mento primário e secundário do respendencia) com peadas de prieão
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tetor de-- afrouxamento e de sobre- de superfície de tal tamanho e quantidade, que quando refendo segundo
carga", caracterizado pelo fato de
é munido de uns dispositivo compen- membro é trazido em ajunte com a
sador do • peso do cabo gornpreen- superfície do referido primeiro memoscilar em UM/10 de um ein hora- bro, o referido bloco é adaptado para
delido uma alavanca suecetivel de distribuir pó -resultante do referido"
zontal e suportando uma • parte da ajuste •sôbre a referida surperficie
porção do cabo desenrolado do tam- Incluindo o cinientador • organico para
bor, que C, dita alavanca- é além reduzir 'o 'desvanecimento. (Seguemdisso ligada ao órgão de comando do se os pontos de • números- 2 à • 4). .
detetor de afrouxamento e de sobrecarga, e que tuna barra Metade é
disposta -segundo o comprimento da
TERMO N o 106.409.
alavanca e 6 montada cm supor.
- TCRIVIO N." ' 105.62 /
De 4 de novembro de 1953
tes fixados a essa alavanca de MoT1Rik.10 N.° 102.749
do que ela possa -girar sem sofrer
De 5 de setembro de 1953
Depositante: Parbwerke Hoschst
deslocamentos longitudinais, que uma
De 29 de maio de .1958.
Depositante: Robe Bosch.•
Aktiengeseitschaft,- Vorm, Meister
porca solidária de' una contrapéeo
Bruning — -Frankfurt;
Pontos caracteristicoá de: Coletar re- engajada sólire -a dita berra fileta- Luclua
Inglaterra.
James Martin
aTitulo: , Assentos ejetores para aero- bitado para máquinas elétricas .— Pri- da, e que uma transmissão :é enfim Mana Hoechst, Alemanha.
prevista entre o tombo,' de enrolavilégio - de Invenção .•
naves ..- Privilégio de Invenção.
Pontos cerecteristicoa de: Procesmento do cabo e a dita barra file- so de reprodução de dióxido de cloEm ou • para- -uma disposição
1."
Pontos Característicos
tecla para comandar: a modificação ro para sua, redução oro clorito al• assento' de ejeção para aviões caColetor provido com leito . me- da distância do contrandso • ao eiao calino (privilégio ele, --Invenção).
racterizada por incluir tuna tela-de face
oscilação da alavanca durante aconstruido para ser puxada pecl avia- tálico • cemoos'o de certo Miemo de de
• Pontos Característicos
rotação do tambor, com a finalidade
dor sôbre sua cabeça antes da ejeção lamelasjustapestar, - reunidas, aob ia- de manter o .eaullibrio da..- alavanca
19
"Processo
de 'reprodução condo avião meios para. prender os braços tercalaetio d distanziadores isolantes, Molgardo a modificação do, peso da
de dióXido de cloro para transdo aviador, 'enquanto prendem a dita era forma de coroa anular e possuindo, porção do cabo desenrolada. (se- tinua
formação em clOrito alcalino metela sôbre sua cabeça e durante a eje.- do seu 'lado estreito 'voltado' para o guem-se os pontos de números 2
diante redução de clorato alcalino
ção, de excessivo deslocementt para eixo da coroa anular:saijé:leias em for- 5). '
com dióxido de enscófre, formaldel-d
fora, tais meios- compreendendo linhas Uma de cauda de .andorinim, ' bem corno
do metanol ou agente redutores sirnilares,"; caracterizado peio fato de •
/1/eicivets cada uma ligada em unia par- provido com dois anéis de operto em• TERMO N9 106.512
que o dióxiclo de cloro, obtido na rete à dita teia da face e em outra parte butidos no furo da coroa anular a pardução e lavado, antes de sua trans. De 10 ' de novembro de 1958
a uma parte fixa d<5. • avião Mas auto-- tir de cada lado frontal do coletor e,
formação em clorito alealino, com
maticamente desligáveis désse último ainda.. provido com um tubo metálico
United States Steel .Corporation — ácido sulfúrico contendo clorato. (Uni quando fôr excedida unia tensão pré- que forma o centro- , do coletor e leva Estados . Unidos da ArnerIca.
total de 7 pontos).
.
determinada nas linhos, tais linhas .aen- os anéis de -aparto e seacham areber- Título: Redução de minério em,'
deado
nas
suas
.maraeas
situados
dos
do construidos quando a vela da 'face
leite :fluidificado. (Priv. Inv.).
•
fôr puxada saibre a cabeça do aviador lados frontais dc tal maneira • gue, pelas 19 "Irn. processo contínuo para
TERMO N9 106.668
e durante 'os estágios iniciais do lan- margens rebordeadas. os anéis de aper- reduzir diretamente finos de oxido
De
13
de novembro de '1953
. çamento do assento do avião, para se- to e, com éstee, as -lamelas, -Sejam fir- de ferro num estágio primário, subsmemente
csaleclos
entre
si,
caracterirem automàticamente puxadas esticadas
tancialmente a FeO,
. e nuns estágio
Requerente: Compagnie Generale •c para empurrar os braços do aviador zado pelo fato cie que ' o intervalo exis- secundário. predominantemente, a D'Électricité, em Paris, Prança.,
para dentro contra seu corpo, e meios tente- entre o tubo metálico c as sali- ferro metálico, no qual correntes asPontos Característicos de : "Dispo'etnias das lamelas se acha preenchido cendentes de gás redutores pré-aqueno assento deejeção para .reter
sitvo
de desengifte ultrarápido para
cidos
fluidificam
e
reduzem
finos
já
com
material
isolante
endureceste.
-ditas linhas . esticadas derOnte tal 'ejeinterruptor de baixa pressão" (Priparcialmente
reduzidos-no
citado
esUna
total
de
13
pontes.
ção e depois da desconexão das linhas
tágio secundário e corrente; ascen- vilégio dg Invenção).
do avião. -- Seguem-se os pontos de
dentes de gases, efluentes do ciPontos Característicos
2
12.
tado estágio secundário fluidificam e
TERMO N 9 106.452
19
:Dispositivo
de desgaste ultra• reduzem, parcialmente. finos pré- rápido para interruptor
ou polifásiDe 25 de setembro de 1958
aquecidos no citado estágio primário
de correntes de curto-circuito de
TfeRMO N.° 103.397
Toribio Garcia, Jaime e José Aisto- e no qual a resistência a passagem co
do gás -pelos finos produz uma queda elevada amperagem, caracterizado
nio , Martinez.
De 26 de junho de. 1958
fato de comportar um desengata.
Titulo: "Cabo condutor de corren- de-pressão' que tende a produzir um pelo
Ford Motor Company -L ". Estados te elétrica estensivel elasticamente". aumento na evelocidade efluente de dor individual para cada polo, agin- •
cada estágio, caracterizado por do diretamente sobre um dispositivo
Unidos da América.
(Priv. Dna).
igualar' as velocidades de saída de de ancoragem . da caixa porta-con-. •
Titulo: Filtro de ar c silenciador —
Pontos Caractertsticos
gases dos dois estágios desviando 4 tacto móvel do polo em questão, no
Privilégio de Invenção.
a 30% do gás efluente do citado es- sentido de liberar ,essa caixa porta"Um
cabo
condutor
de
corren19
1.° -- Um aparelho filtro de ar, e
tágio secundário, p assando-os Por contacto móvel, realizando assim a ,
te
elétrica
elasticamente
estensivel,
s'ilenciador para uso em um motor de
fora do citado- estágio primário. (Se- abertura extremamente rápida do pooarticterizacio
por
compreender
sun
lo em curto-circuito, independentecombustão interna e construído para único núcleo central formado por um guem-se os
• pontos de 2 à 8).
mente dos demais poios, sendo por 'ser montado no carburador do niesino, fio elasticamente estensivel; urna caoutro lado a abertura do conjunto de
Ciracterizado por compreender meios pa tubular interna, recobrindo o cipoios . do interruptor assegurada por-'
1(17) para suportar um elemento de tado núcleo central, tarfibém elasTERMO N9. 106.674
.
um dispostivo mecânico, acionado e
filtro de ar (10), meios protetores ticamente estensivel, com um compri- • De 13 de novembro de 1953
pelo deslocamento da peça_ porta-1(34) se estendendo em teimo da:peri- mento de estensão limitado, um concontacto móvel, e o qual coinanda o
Bendix
Aviation
Corporation
(Esdutor
-de
corrente
enrolado
helicoiferia do elemento de filtro de " ar afas•
mecanismo de abertura geral do intados em relação ao mesm& para pro- dalmente sôbre a citada, capa tubu- lados Unidos da América).
terruptor. (Uns total de 3 pontos).
Titulo: "Dispositivos de contrôle
teger a periferia externa do elemento lar e composto de uni revestimento
ekterior- Isolante, que encerra um fio de fricção" •iriv. Inv.).
'de filtro de ar c meios (27) posicio- condutor enrolado -helicoidalmente
TÉRMO N o 106.901 .
nados entre a periferia externa do de- sôbre uns núcleo flexível dielétrico;
Pontos CaracteristiCO3
mento de filtro de ar e os meios pro- unia capa tubular externa que enDe 25 de novembro de 1958
.
:Um
dispositivo
de
controle
de
19
tetores afastados, em -relação aos ditos volve mais elementos e é elastica- fricção incluindo um primeiro memBenclix Aviotion Corporation • —
meios protetores, para silenciar os ruí- mente estensível com um com- bro tendo uma superffcle de produdos do motor que possam ser einividos• primento de estensão limitada; sendo ção de fricção concêntrica em vol- (Estados Unidos da América).
:do carburador , do motor de combustão todos estes elementos unidos entre ta de um eixo de rotação e um seTitulo: . ...Serviço
- Motor" (PriSeguem-se , os pontos de 2 si; Unicamente, por suas extrémitia- gundo membro tende uma superfície vilégio de Invenção).
interna.
des, "(amando uma unidade de es- produtora de fricção coo perando com
•
a 10.
tiramento simultânea. .( seguem-se os a superfície do referido primeiro , 1. Aperfeiçoamentos em servo-inotor destinado a acionar por exemplo,
pontos de números 2 a • 6).
•
membro, e compreendendo uni
os freios de um veiculo de auto-pro.À
grediente
de
fricção
aglutinado
.por
• ' UIVAI° N.° 104.793
pulsá° no qual - um dispositivo 'do •
um • cimentador orgânico e que é
motorista
TERMO
:ista con105.990
De 28 de agôsto de 1958
jeito a desvanecimentos com . tempe- controle acionado pelo mot
raturas elevadas. um dos referidos trola a energia acioiladoa de' uns diaPhillips Petreleum \ Company — Es- . , De 21 de outubro cie '1958
,
positivo
de
potência
adaptado
para
membros de fricção sendo girável em.
tados Unidos da America.
Societe dez Forges et Atellers
relação ao outro, sendo
providos atua um dispositivo acionado, caracmeios para forçar as superfices dos terizados pelo fato de uns corpo semi-'
Titulo: Processo de controlar reações Cremot (França,.
'de poltmeriação e aparelho 'para esse Titulo; "Talha compreendendo uns referidos membros unidamente com vigido, deformáVel por pressão, ser
-detetor de afrouxamento e de sobre- fôrça suficiente para acompanhar a submetido a pressão' propotcional
fim. — Privilégio de Invenção.
carga e uns dispositivo de pêso , do geração de desvanecimento.", carac- fôrça transmtida entre os ditos dispocabo", (Priv. - Inv.),
d
terizado em que o 'referido segundo sitivos autandoem uma parte do dita Pontos Característicos
membro é provido Com um bloco do dispositivo de controle contra . a for.
•
Pontos
Característicos
UM processo d' -controtar
1.°
. .
temperatura -do desvanecimento e é ca de contrôle exercida pelo' motos
um processo de polimerização no qual 19 "Talha 'comportando uns tatu- material produtor de pó 'tal como rista..
Seguem...se os pontos de má*
. C, material a ser polirnerizado e um ca- bor de enrolamento do cabo e um de= metal pulverizado, que não , funde na meros 2 a 12.

independentemente móveis ou meios semelhantes (45.46) uma das quis é
movida em direção à outra para engajar os lados opostos do pneu para
fazer uma vedação à prova de ar com
o mesmo,' dito _ pneu sendo enchido
quando a N'edação fôr feita e preso
r pelas ditas placas até caie- se complele
o período de resfriamento depois L'i.) que
é esvasiado e retirado das ditas placas.
.
Segue os pontos de 2 a 12.
•

MÁRIO OFICIAL (Seção 111)

—

talizacior são Introduzidos imma zona
de polinierização, caracterizado por medir o calor adicionadd a e removido
da zona de polimmização, e regular a
velocidade da introdução do catalizador ou material a ser polimerizado as
resposta a ' modificações na' diferença
entre o calor removido e d calor adicionado: — Seguem-sé os pontos de
2 a 23..

Seacia-feira 30
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canismo de contróle para agir como ' tinem diferencial para o Interruptor eai comunicação com a outra deriuma carga de ealibração — Seguem- e esta, vinculada a urna alava'aca cea vação da citada peça. Um total de
ee os pontos de números 2 a 10.
inutadora por sua vez posta em cora( 4 pontos.
lato funcional com a haste do plati_____ _
nado elétrico móvel do mecanismo
interruptor própriamente dita, e por
TERMO N e 76.12,9
TERMO N o 107.55.a
comprceader um dispositivo interruDe
13
cra nove:abro de 19', I
toa mia:amai to/Juinar uma mela
De 29 cia dezembro ca. 1958
pressora ajustarei e uma caiar: laia(
Priviléalo de Invenção para - NóUnien Cariada CceParat i cii 'Es- rei para. a. mcsina vinculada, ror uni ao secador odaptável a asplimaa(d.
Lados Unidos da América).
lado, a, mencionada alavanca plateiCorte com arfo prozealao pal e, por outro lado, ao mencionado
Por 1.oN Carocieristiew
por gás, (Priv. Inv.).
punho
de
aja
agem.
um
total
dr,
Na
1
9
° cru id3r at.L.:pl2tvc1
y
___ oari processo para artar ura 1.4 popa),
earac .....1.•t o por se: censticorpo mataliro, que inani a descarga
Cuido por um dopo tubular provido
cie uma coerente de gas, atraias de
de con l ocie; Itacruares lat.:raia e
um bico eireundancia um eletrcdo,
langitudinais, br mim amo, de uni boafelaa-TO N lI.981
formando uni arco c•teraamente
rao de fixação, :tilda unta das extredito bico, entre o dito eletrodo e o
De 27 de seato • de P154
midades do citado easpo provia() cl;
corpo a ser cortado, fundindo assim
taaas ruí:ca ck'..• rao na er.!:• 1 é ainrru::11,t(la
Moo:Antall —
Srul
urna porra° localizada do dito corpo
ortv
caio
e expelindo o metal fundido de :teu Unidos da América,
Privilaalo de InIvenção paia — axidrmidad a livie fachada é pravida
lado oposto e avançando progressivamente o dito ao longo de uni trajeto Apartai:a:ementas em maquinas pari do nradelas de (id:' T l il1 :0'..111 de
fabricarão de resist,Mcias ela•aleas 3 panms.
escolhido no dto corpo, 132W formar
—
um entalhe ao mesmo, coracteeizada planaia feitos de fio redondo,
1 9 — Máquina pala a fabricação da
porque a velocidade da dita corrente
7tt ot;G
11'1:NItt
TERMO N 9 107.a90
dc gás é mantida suficientemente al- referida; bi • aços basculantes da modo
airarcrn es referidos dais rolo::, em (
1901
ta para estabilizar. axiainunte, o arlíç '2 9 1 ..• n •titobro
lat 13 de dezembro da 1938
co externo e' manter °entalhe subs- semi) idos caairarica por ocasião do
Orans.Cornina Fibermaa Corpara- tancialmente livre de zedi-mentaçáo movimenta da retorno — é, portanto,
- - II•W• •
tion — (Estados Unida: da Ama- em pelo menos 11171 lado. seguem. da não c:::eraeão — de cada ura PriN ih':!;io 1110 imra Aperlea).
Icfcricic,, 1,racas cem seu correraon- tich:orancolos em aquecedores de 4tia
se es pontos • de números 2 a 6.
anedio: Proceeso e aparada) para
dente elemento o n uadol a Uno loto] pardII dom...miro e indu-lrial a on
at(ictas ja`111.`11, n lib,S
fundir /: fornecer matcr.da. amolede 15 pontos.
eiveis ao calor.
"FERMO
N
9 110.071
(Priv, Inv)
1 0 — tan proceeso pa:a a fabzieaTEP.M0 N.'
De 29 de abril de 1959
Aperfeiçounien:os Lin ;mu:calor, de água Iii': mmi doinestlea e
aáo de fibras, por meio de materiais
D .; 1 (1 2 . ,rt-,1-rdiro d 1924
P(rmanent
Finar
Corporation
—
minerais amoleeiveis ap calor, espe- Estado:; Unido.; da América).
(Instai:ia e ns objeto ,: aperfeiçoado%
Pred E. Lorelt — São Paulo.
cialmente fibras de vidro. no qual e
earackrizados pulo fah l tine ml
Título:
Filtração
de
hícirocarbonamaterial, é fornecido a um alimenta.. toa. — (Priv. Inv.)
AI/idéio cie Utilidade para — Návo
ou reservalóro de tais Mula CCdor e dele retirado sob a forma de
Si!, mi forma de um
dore ,, é frita
l o — Um processo de remoção ae noxialo — cle Esguicho.
correntea que sito atenuadas, até to- contaminanteee, inclusive particules
linente e,férico.
corpo oro,
Ceracted:;:eds
Pontos
marem a forma de fibras, earactera. de água, de liquidos cai .filtração,
pontos.
Iii 1.d:1i de
zado pelo fato de pedaços sólidos do caracterizado por remover materiais entre o corpo tronco-e:mica de canilmaterial serem, em primeiro lugar,
sólidos de certo cali- terizado pelo fato de se intercalar.
aquecidos elètricamente e fundidos contaminantes
1' Nõvo modélo de esguicho, carae• 851
N'
bre;
aumentar
a carga eletrostática
em uma câmara de fusão aletriaa das partículas de
cho e o seu bico, um empo tubular,
água;
e,
subseqüen()c 18 de nos embai de I 9il
localizada acima do alimentader e temente, remover mataria; confiaria reagucacto exiatinamente e peovido,
então, introduzido o material fundi- nantes
internamente, de canaleta perimetral,
ttai,aositiao pa i a facultar a suas.
sólido
de
menor
calibre
de
do no alimentador, sob a forma de partículas e decIllimar :ta partículas voltada n o s entido 0 1309 to ao d o jato tituição do pano de (enatai:odiavas e
urna ou mala correntes em uma pro- de água de modo a neutralizar, aubs. de água / sendo que a• Parede dêsse s1,1111. I ilhas" —
de Utilidade.
porção que a comandada pela razão
Ne la ° Antonio nosas
Sa,,.pauto.
tufai:Umente, a carga eletrostática corpo tubular apresenta na altura
de fustio, a dual, por sua vez, varia das particulas de água. — Seguem-se da eanaleta, uma pluralidade de oriPanai, Ginte!crislic(,s
de acôrdo com a razão de salda do
fícios radiais. Um total de 3 pontos,
material do interior do alimentador, os pontos de números, 2 a 24.
llispoistito para fretinem a SI/ bf;a fita de manter-se constante o nitituicao do pano de guardidedinvas e
vel e a quantidade de material funTERMO N 9 75.79
sombrinhas, em que o pano é proTialeal0 N 9 64,673
dida no alimeatador. — Seguem—se
vido, na periferia. dos conhecidos peDe 27 de setembro de 1904
'is pontos de números 2 a IS.
DeD 13 de novembro de 1952
quenos capuzes para fixação nas ponModé l o de Utilidade para — NU° tas das varelas, curaelerizado pelo
Ceralit S. A. Indústria e Comércio
modélo
de
esmerilhador
portátil
de
fato ' te uma peça tubular ou luva
— São Paulo.
TERMO N 9 107.515
comportando a arandela p ara a qUol
Privilégio de Invenção para — afõvo correia.
1
9
Um
eamerilhador
de
correia,
no
convergem e na tiu.1 S i' prendem as
mocialo de velas alfabetizadas.
De 26 de dezembro de 1958
qual
uma
correia
sem
fim
é
suporta1) "Navo modal° de velas alfabetivaretas. ser provida de rôsea na Cx.
The Goodaear Tire & Rubber Com- zadas", caracterizadas por serem coas- da por entre duas polias lateralmente tremidade c ser fixada na extremi•
pany -- tEstados Unidos da Ame- ' tituldas de uni pedestal enchnado por espaça-das, caracterizado pelo fato de dade da haste central do guardarica).
uma letra por sua ' vez encimaria por que um dos eixos das polias está mon- chuva ou sombrinha:ou:ti% pelo fria
Titulo: Calam:não Ue contiõle e urna eõtensão vertical provida de tado, excantricamente, e se acha li- do orifício central do pano de cobergado a dispositivos que permitem a tura ser guarnecido por um ilhó que
temperatura elétrico, — /Priv. Inv.
pavio. Segue o ponto 2.
rotação desses eixo e a consequente assenta sobre dita arandela; e ainda,
Um dispositivo de calibraçao
-movimentação da polia DO mesmo pelo fato de ser dito ilhó apertado
para estabelecer o desejado ponto de
montada, numa outaa direção, em re- contra
desligar um mecânico ele cantrole de
TaaaMO N 9 75.770
mi arandela por uma porca-capa
lação a outra polia, para, désse motemperatura para uma unidade cie
De 3 de outubro de 1951
do, facilitar a remoção tal a aplica- que é enroscado ',Abre a extremidade
aquecimento de reslsténela elétrica
da referida peça tubular ott luva e
caracterizado por _ter uma resistência
ção da correia. Um total de 7 pontos. que
Vazai Kreau — Argentina.
pfule ser jorolonda em forma de
que varia com a temperatiira e que
ponteira. -- 100 total de '2 pontos.
-Privilégio de Invenção para — Aparcompreende ema resistane:d de ca.
libraçâo eletrica tendo am valor ele feiçoamente,s em interruptores dêTiarial0 N 9 75.981
resistência a frio e um ao/tf:ciente de tricôs para automática da temperaN" 78.977
De
25 ti! ortearo de 1954
temperatura de resistência tal que tura de geladeiras e instalações térquando ligada ao mecani,mo de con- micas em geral.
Miguel Zaccarins Violantes e Jo.sef
Depnsilada em: 18 de abril de Ens.
treile e aquecida devido :c corrente
Mann — São Paulo.
Pontos Característicos
llequeren le : A rum rale Ferreira -que passar através da raa.oria a rePrivilégio de Invenção para — Navo
sistancia de calibração atinja a um
1 9 Interruptor termostático aletria° carburador principalmente para que. São Paulo.
de: "Novo
Pontos Garacterisliens
valor obmIco a quente que coiraspon- aperfeiçoado para ajustagem automá- rozene e óleo combustível. .
modélo de soldador".
de a temperatura de dos:latir deseja. tica da temperatura em geladeiras
Pontos
Característicos
da da unidade de aquecimento clara. e instalaeões térmicas em geral, em
1" ''Novo moda() de soldador", e:tea, a resistência de calibração sendo que unia alavanca acionadora pala1. Mim carburador, principalmen- racterizado essencialmente por UM
composta de, uni material tende' uni chiai cio mecanismo interruptor pró- te para querosene e óleo combustível, corpo alongado (1) em seção retattcoeficiente de resistência laranco priamente dito está, por um lado sob caracterizado por um corpo tubular glar ou outra qualquer. ruja extresubstancialmente zero dentro de unia a atuação dum meio obediente às mu- provido, internamente, de uma Ca- Midadc inferior tem fundida diretaescala cie temperatura elevada salas- danças de temperatura, e, por outro ntara de expansão dotada de paredes mente, acompanhando n seu mesmo
lancial que inclue a tempeeatuaa em lado, eeb a ação duma mola cuja pies- em labirinto, sendo a referida c'Ima- ritlano longitudinal a ponta cônica de
que- o valo,: obinieo é estabeleerao na eão é ajustável por meio de um pu- ra, envolvida por urna câmara anelar, solda (3), e logo acima desta dito
aesistênala, meios para manter a nho, caracterizado por estar a men- em ligação lateral com a derivação corpo provido de uma cavidade centemperatura de resistência dento da atanada alavanca principal sob a ação de sairia de unia peça tubular, inter- tral e longitudinal (I). onde são aloescala definida sob normais %arai- de trIlit segunda mola que, era atm- calada no cano de escapamento dos jadas as rosislências elétricas e oues nas condições de ambiente e ai:.•
t ain a anteriormente meneio- gases de combustão do motor e, pelo tros elementos convencionais de Isolameios para ;latir a resisêlncia ao me- 15.. •,
aad um dispositivo da ajus- outro lado, em ligação com uma cano, mento. — Um total de 2 pontas.
TERMO N o 107.24b
De 16 cie dezembro Ite 1958
Union Caroide (orooration — cale.
Lidos Unietaii da Am.a:laia
Titulo: Fe:mar:mão da bia-fenóts.
(Priv. Iria.).
1 9 — Um 1-,::;:,.) para a prociaçao
de biE - f (alOis lad a reiaaio de um fanal
com ama ceoi a, ceio:acra ...ida peia
i ca to cie dia 10:101 teme a Ma átomo
a/3 hiciro enia raaava (-ama can relaalo ao raeilcal incheis:e ienoli.o,
ana tata ceama acima. za.•
um roa-Leal metia: ar,:a ear releuao ao
radical e-aedo:ala, a Liado u fanal
pecaeme cai aroaerçai sapa 1 , 1 a es•tequiamatiica, aenao fc:.r reaçãa
presença de moo resto i acalmara
asimula c diontica
menta hisoluvel, cimo catalizador,
numa temperatura de, orlo menos,
earC. -- Er:g:um-se os peitara cie nu_
meros 2 a 11.

.1210 Sexi-a-teira
TERMO N • 80.099
.
De 13 de junho de 1955
f. L. Smidth & Co. S.A., Dinamarca, •
Pontas caracteristiros-- de invenção
de • "Aperfeiçoamenaos relativos •à
moinhos trituradores à esferas ou similares", (Pateada de Invenção).
1" Molabirtriturador . à csféras ou
similar, tendo uma entrada em sua
estria/idade e uma salda na outra
extremidade para o material à ser triturado, bem rumo, sim revestimento
.mi farra que stimente . sôbre parte do
comprimento axial do moinho, ora -dc
urna tatuara trituradora -do .mesmo
latida a classificar os corpos tritutadores, prnduzindo o movimento dos
°canina trituradores menores em uma
direçilo e o dos 'remos trituradores
maiores na direção oposta. -- Um
total de 7 pontos.

MARIO' OFICIAL (Seção III)
com a extremidade livre de qualquer
modo ancorada .à caixa externa; caracterizada ainda .por série equivalente de discos fix.os, postos lado ,a
lado com os discos acionadores meneionados • e • presos para imobilidade
por parafusos a partir da-caixa externa, disco fixos -t2sses" apresentando
perifejearnente uma' numeração de
a "2" de qualquer modo ai grafada em- cores diversas, uma para
cada disco da' sétae -plural. — Um
total de O ratas.

• Títita10 N° 92.577
De 22 de janeiro de 1957
Alfredo,Eisenstaitt — Sio Paulo.
Modelo de Minar de para:Disposiliso para tapar o globo ocular para
correpõo visual ou opôs operação.
'1" Dispositivo para . tapar o globo
'ocular. para correção visual ou após.
.operação, earactèrizado por uma peça
Tfatain N o an,118
de borracha opaca e flexível- provida
•P • lie 11 de junho de 1953
de urna pequena calota ou ventosa,
Modèlti de - Utilidade para Nova fixarei a face interno de qualquer das
'calce de (Sen/os,- estando ta/ calota
bamba para ,Itthrifiraçao.•
'Produtos alta roniceinicos teenal solidaria a uma peça -ou placa de
foz aia aproximadamente os alada e
Ltda. — São Paulo. côncava. — Um total de 2 pontes.
- Pontos Carartcrtsticos
1° Nova bomba. para lubrifiçaçãu,
N° 03.181
caracterizada par ser caustituids por
um corpo ciiiadrico, feettado cru illfia
De 4 . de fevereiro de 1957
extremidade por uma tampa, provida
dosar' Zgraggem — Sio Paulo.
de orifício com rasgo lateratadrares.
atodélo de Utilidade para Um novo
asado pela haste de um pistão, dotada
do estreitamento e envolvida por urna raodeio de recipiente para coudimenmola helicoidal. — Usa total de 3 - tos.
. 1" Um nevo Matialo de recipiente
pontos.
1 para condirocntoa, crractcrizado por
dois .-corpos tronco-cana-as reunidos
pelas' bases maiores e divididos - em
MIMO N" 87.9sa
duas e?maras.por parede langitudinal
nepositade cru:
central, fechado inferiormente laar
tampa circular que se rosqueia ecoa
Éequeretste: Taco Sehincariol
Iralinante a pino fixado a mencionada
^superiormente tal, corpo se
rl'ontos Característicos de: "Orlai- parede,
apresenta fechado, com crivos corre;IS disposições de bisaagas".
respondente a cada e?mara e fechados
"Orig,inais disposkles em bisas- por duas altas artieulades diametralgaa", caracterizadas pelo fala -de na Mante catre 'ai. _
Uru ^ total de ^4
ektremidade da bisnaga, oposta tt pontos;
•
abertura, bater um proloagainento
—
co'n a parede mediana sanfona- da, ou
soja, com várias dobras, as quais se
TeR110 N" 94.1407
jiintana e são coligadas por ponteaDe 8 de junho de 1957
,
gaan ou soldagem, formando uma parada jantatlora entre a 20113 do coa"Dispositivo para cortar calos".
teúdo da bisnaga e o prolongamento,
Enrique Garnbardella e Rodolfo
e nesta há furo de qqalquer formato; Costa,
Rosário, Província de Santa
estas disposições larn nina variante, Fè, República
Argentina.
e
o
prolongamento
é
formado
em qu
Pontos Característicos
por urna -peca laminar sin gela, com
um furo de qualqtree formata na sus
1 0 Um dispostiro para cortar calos,
au P erficie, e este prolongamento st esbecialmente
calos enraizados, earacajj.sta e se fixa, :tures de suas do- terizatiop or consistir
'de uma peça
bras. em dobra - similar da parede ler- alargaria, chata, conslituida
por um
taipal da bisnaga, 'nela fixada por cabeçal curva, que att continua,
em
qualquer meio. — segue o ponto 2. tuna poreiM formadora do cabo, apresentando dito cabeçal urna abertura
transversal, na qual se aloja, desloTial1510 N a 93.909
catei:mate, uma pequena lamina, susbeposilado
em:
4
deabril
de
1957cetível -de fixar-se por meio de um
•
parafuso
•de pressão, aparafusado em
requerente: Kenji Mor/atolo — São uma perfuração
roscada do cabeçal.
Paatio.
— Um tatal ele 7t pontos.
Patente de: Inveneão para -Cadeuladota de bolso.
MIMO N° 25.150
Pontos • Caraelerísticosd
1°) "Calculadora de bolso", mult. Patente de Medeio de Utilidade.
falda de uma caixa retangular de pere Depositada em 27 de inalo de 1057.
fit não regular, totalmente fechada da ' Titulo: "Novo amai:10 de cintos
face superior que apresenta rasgos para roupas femininas".
%Tintes longitudinais, e caracterizada . 11m:emale: itenji Starimoto -- São
por apreaentar as parte mata estreita Paulo.
da caixa.uma pluralidade de discos
Pontos Característicos be:
ailonadores, com caracteres alfabéticos grafados em sna periferia, em 1 • "Novo modal° de cintos Para
número de dez, e apresentando ratrJ roupas femininas', do tipo prensado
cada caracter um. entallie,transversalt em duas partes firmemente grudadas,
dito disco operador sendo seguro para caracterizado por um arame adaptado
giro não livre por um jogo de pinos centralmente às talas prensidas, dito
pai:alagados - em cuja superlelp infe- arame conformando sequentemente
rior são - aplicadas Itiolaw
puideiras saliancias que Penetram na
•
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tala de couro externa e cantinuando 41". TERMO N' 97.216
para formar um gancho . que -se proDe 20 de setembro de 1957
jeta externamente, ou- em direção
lon g itudinal ao eintn,ou em direção
Modelo de utilidade
inferior. transversalmente ao cinto, e
formandoÃepois outra pequena saliRequerente: Luciano Francisco Paência • a penetrar na tala de couro in- checo do Amaral São Paulo, Estado
terna do cinto, ditos ganchos a se
adaptarem a pequenas alças feitas de de São Paulo.
Titulo: Tafodékas naoleculares-clentifia
linha e costuras às blusas em pontos
que coincidem com os ganchos reali- cos.
zados no cinto. — Segue o ponto 2.
,Pontos característicos
•
I — Modelos moleculares-científicos,
la" 93.575
caracterizado pelo fato de serem consta.
tuidos dc bolas de madeira, hastes e molk 19 de junho de 1957
las de metal que representam os divera
Dei Nero — São Paulo. . aos agentes
químicos, figuradamente;
Modal° de Utilidade para recipiente Para lavagem de . Inuças talheres constituindo-se, no seu conjunto, um
estojo com varias unidades, a saber.
eontros.
1° Recipiente para .rt lavagem de Ias de madeira de -22taina. de diâmetro"
louças, talheres-e outros, constituido com tuna haste de metal de 20nnn de
de recipiente tronco-cônico de base -éomprimento e 3mm. de diâmetro; bolas
maior voltada para cima, caraeteri- de madeira iguais à anterior, com duas
ando pelo fato de que central e verti- hastes metálicas iguais te anterior, forcalmente se encontra, a partir de •seu mando entre si ângulo de 109 e ; de bolas
fundo, conduto dotado em seu topo
de -pluralidade de pequenas abertu- de madeira iguais à anterior, com téra
ras, enquanto que' inferiormente tal bastes metálicas, Iguais à anterior, forconduto se apresenta .conformado de mando entre si ângulos de 109'; 28'; de
região -rattica de Angulo coaste/arável bolas de madeira, iguais 'à anterior, com
e dotada de orificios . maiores para quatro bastes metálicas Iguais à ante;
entrada de liquido. — Um total de 3 rior, formando entre si ângulos de 109e,
pontos..
28'; de jogos montados constatados de
t-és bolas de madeira ligadas par molas
espirais: de metal espirais de 44mm. de
T1'.P.A10- N" 90.733
comprimento e de 3narn. de diâmetro
De 29-3-1957
Interno; e de molas espirais de 57mra.
de_ comprimento e de 3ratn. de diatnétro
Novo Upoi de Sandália.
Requerente: Waltterniro Goffman — interno. — Um total de 4 pontos._
Estado da Guanabara.
•
airrdélo tio ttlilldade para Novó tipo
TÈRMO N' 98.830.
de sandália.
Pontos CaracteriSticos

•

De

de novembro de 1957

Patente de anodalo de utilidade para:
l e Novo tipo do sandália, caracterizada pelo fato de consistir cm uma Nava modélo de bico para maçarico
planta básica, dotada de três canais alimentado por gás liquefeito.
transversais que vão de uma exlremb
Armando Seabra — São Paulo --a
dada à outra dos laterais da planta, Capital.
•
dispostos asses canais em localização
Segue o ponto 2.
ReioirtaicaNes
conveniente.
— New° modélo de bico para maçarico alimentado por gás DT:eleito,
TF..11110 N° 97.042
caracterizado pelo pato de se ppreseeDe 12 de setembro de 1937
tar constituido de peça metálica cilia• Pontos carecteristieos de:
drica, com uma das extremidades dotada de rosca interna, do fundo da qual
Patente de 'Modelo de Utilidade.
se indica canal central, ao qual che"Uni novo modèlo de geladeira".
gam orifidos radiais, que atravessam
Requerente: Autonio Zacartria.
as paredes da -citada peça metálica,
ternarmndo o canal em câmara formaEstado de'Sde Paulo.
da por tubo adaptado à extremidade
1 .. Um novo modelo de geladeira, restante
da primeira peça, tubo asse
caracterizado Por seresta montada sabre una pedestal, em que poderá girar dotado, em sua parte média, de orifíem torno do si própria o por ser do- cios que atravessam suas paredes. —
tada de duas portas iguais; uma dis- Segue o ponto 2.
posta .na face dianteira e nutra na
trazeira. a-- Um total de 2 pontos,
TERMO Nb 99.9471
De 27 de dezembro de 1957
TERMO N" -97.139
Dunlop Rulaber Company Lindaed
De /8 de setembro de 1957
Ioglaterral
_
Paulo lloemner — Estado da GunnaPrivilégio ale invençao para:- Almabm.a.
fadas, travesseiros, colohiaes e malvaPrivilégio de invenção pai: Una dis- lentas.
poSitivo para segurar unia fileira de licaracterísticos
. Ponto
•
vros em posição vertical.
Uma almofada, travesseiro, .col" 1 — 1.1m dispositivo para segurar chão ou outro artigo elástico, c aaate-

uma fileira de livros em Po sição ver
caracterizado por duas escoras,-tical,
no formato de livros, dentro dos quais
estaca fixados, em suas paredes internas,
"dois suportes bases de urna fita elástica, cuias extremidades se camisas a6-

airado por constatadr de uma espuma
sólida constItulda de um componente
de espuma, de borracha e um componente de espuma de poliuretano . elása • •
fico (resilient polyurethang feias) e
que comPreende pelo znettOS uma. porbre pinos, matam pid cmf mm m antah çâo, dotada de um- aorta número de
bre pinos, dispostos em cada um dos cavidades, que Pade tran
bei lutesuportes..
Segue o ponto 2..
rtôt tartit
6xiia oikeff 'e da Os.

Sexta-feira 30

DIÁRIO OFIClAL (Seção I/I)

Março de 1962 1211,

ma, c uma peça ou camada ., ,adja- circulares e na face frontal próximo falante, constituindo a carga de, triodo fusos com porcas e parafusos tc
cente a essa, ou a cada, porção ca- aos quatro varlices, cie unta janela inversor de fase d ois rcsistores idén_ nais, cai ervicit.es e ort.'fcios co,1‘.
com rasgos paralelos. (Um ticos. sendo que dois condensa:lote,:
vad:). recobrindo as extremidades ziber- circular
atentes do conjunto interrupter •
total de 3 pontos).
tas de pelo menos algumas dessas ca-'
normais são intercalados assim como total de 2 'ponto..
vidades. — Um total de 10 pontos.
1
resistências de grade, enquanto que
dois outros condensadores eletroliticos
TERMO N o 100,252
TER MO N.' 100.56-)
de capacitãncia elevada completam a
De 6 de fevereiro de 1958
circuito, o qual recebe tensões apaaTERMO N' 99.261
De 9 :1: dezembro àe 1957
Pedro Scarpina Filho — São Paulo. priadas de fonte adequada .Segue o
Requerente: José de Souza — Minas
Privilégio de invenção para: Aper- ponto 2.
Panayotis Efstratio — Rio Ga 1e
feiçoamentos em cobertura do coGerais.
do Sul.
mando de válvula de motores de
Modelo d e Utilidade — para —
Invenção: Nõvo aludido de isqueiro. explosão.
Nõvo tipo de interruptor de corfen:e
TÊRMO N't 100.463
Pontos característicos
Reivindicações
elétrica para chave de luz.
de fevereiro de 1958
Je
NOvo cipo cle interrupair de caAperfeiçoamentos
em cobertura
10
1 -- Nõvo modélo de isqueiro caracDouglas Calixto — Estado da Gua- rente elétrica para chave de luz caterizado por dois tubos ticos ligados de comando de válvulas de motores nabara.
explosão, caracterizados por, uma
racterizado pelo fato de ineorpo.ae a a
rrere si por duas hastes um dos tubos de
cobertura prismática-retangular, fei- 'Modal:: de utilidade para: Uma sistema nreeãnieo de acionamento amo
sendo provido de roda serrilhada e ta em peça única, fundida, tendo lanterna elétrica aloneável
l o "Uma lanterna elétrica alonea.- ¡ botão interruptor apoiando-se a 'uni
alojando a pedra; o outro tubo sendo aleta saliente, contornante extrema
atravessado pela mecha e sendo pro- inferior de sua superfície lateral, e ael, caracterizada por ser canSti- pino de suporte que por sua vez :aradotada em sua superfície superior de tuida, de duas peças tubulares ajus- \cessa o suporte do botão. dito botão
vida de unia tampa com gancho, dita
salientee, sendo um central tadas telescopicamente, estando pre- em forma retangular com os bor las
tampa sendo ligada por uma corrente frisos
longitudinal e dois outros transver- visto na parte principal dois sulcos voltados para dentro de rrt:511, , a rea uma das hastes de ligação dos dois sais em cujas confluências são pre- longitudinais. opostos entre si, dotaterem uma mola em làrnina a gani
tubos. -- Seque o ponto 2.
vistos
' orifícios de passagens para pa- dos de três punturas nas quais se
rafusos de fixação, e sendo ainda prendem as saliências previstas nas anexa-se urna alavanca balsa :
previstos, nesta mesma face superior, orelhas retentoras existentes na par- acionamento, de molde a propo...
mediante pressão nu dito botão o ronaberturas com pestanas para ven11- te complementar da lanterna,
TERMO N 99.588
lação. ¡Um total de 2 pontos).
tato do dito balancim em aoenes . ' do
De 3 de janeiro de 1958
circuito, estabelmndu o a reita'o. Uns
TERMO N o 100.516
total de 4 pontas.
Embalagem obtida através de um
' TERMO N o 100.257
De 21 de fevereiro de 1858
cartão, previamente recortado. vircado
De a de fevereiro de 1958
Gesuino Pillonni — Minas Gerais.
e gomado -- M'odélo de utilidadde
rRMo Ni 100.919
Privilégio de invenção para: Um
Ary Vicente Geai — Estado de
Satibrias Sociedade , Técnica Indus- Guanabara.
interruptor elétrico.
De 25 de fevereiro dc195A
trial Brasileirz; de Imprensa Ltda . —
Pontos característicos
Privilégio de invenção para: ApaRequerente: Transfornuu.io:e. ,:, 1:2‘•1:1São Paulo.
relho conservador de receptores de
1'? Um interruptor elétrico, carac- caclores Prodelec Ltda. - - Sao
radiofonia
em
intercomunicador.
terizado era canatituir numa tampa
Pontos car.leteristicos
Invenção: - Cabeçote senir-autor.:.'tt'co
e caixa adectuadamente moldada, na para solda elétrica.
Pontos característicos
1 — Embalagem obtiad itravés de
qual ajusta-se uma chave de cole Conservador de rádio-receptor mando em balanço (7), conjuga& a
em cartão previamente recortado, vinRcri int] I. C açõeS
em
intercomunicador,
caracterizado
um suporte (6), de um contato mócado e guinado. caracterizado inicialpor
ser
aparelho
independente
1'.'
e
opevel
4
Cabeçote
semi -automatiçai mv.ra
4), sujeito a pressão censtante
mente por um cartão vincado, vincos rar sempre separadamente do rádiosolda
elétrica,
caracterizado
pelo fato
de
urna
mola
‘5).
que
estabelece
oe
êstes que delimitara diversos setores, receptor e a êle nunca -ser , apenso e não o circuito para um contato fixa
sendo alguns dales setores, gomados nunca fazer parte integrante do cir- (3), conectadas essas peess por meio de compreender circuito elétri-.ci portade [relai“ acionado em
de forma a proporcionar tais vincos c cuito do rádio-receptor. (Uni total de p arafusos com. porcas e. parafuso; dor
corrente do arco, cuja vo:tjgCut AGa
terminais. (Um total de 2 pontos) .
setores. urna perfeita justa posição de 12 pontos) .
diretamente sdbre motor a etricu
—
quando dobrados adequadamente em
versai o qual promove a ttlitaeitt,2,;.;0
forina dc uma' caixa. — Um total de
TERMO N" . 100.315
automática do fio de sol Ia, sendo a
TÉ,RMO N" 100532
2 pontos.
velocidade normal regulada por rci.sDe 10 de fevereiro de 1958
De 24 de kvereiro dc 1958
tato compreendido no circuito, o ca:.-.1
Hermany Indústria e Comércio fie
e apresenta, ainda, com duas chaves
Gesuino Pinai — Minas G ra r.
TERMO N o 100.121.
Limitada — Estado da Guanabara.
Privilégio cl€ Invenção — para - para o comando de recuo ou avanço
Privilégio de invenção para: AperDe C de janeiro de.1958
do referido fio para solda. estando.
feiçoamentos em estojos cie bastões Um interruptor elétrico,
José Edison Trovo — São Paulo. desodorantes e outros similares.
ainda, os contatos da - retal" proteertins
19
Um
interruptor
elétrieo,
Privilégio de invenção para: AperPor duas colunas da retificação n ifle
Pontos
característicos
terizade
em
consistir
numa
caixa
de
feiçoamentos eai constitutivos de inselénio. Segue o ponto 2.
duzido para motores de arranque de
.l q Aperfeiçoamentos em estolas de porcelana ( 1 — 11. I ) , adcereija,
ir
automóveis em geral.
bastões desodorantes e outros simi- mente moldada, na qual ajusta-se uma
lo Aperfeiçaamentos em elementos lares, caracterizados pelo fato de que chave em balanço (8) fixada à cais
(1
ninai N. 101.a:17
constitutivos de induzido para mo- a êmbolo convencional coai que se por meio de mandrbula ( isoladas
tor de arranque de automóveis em solidariza o fundo do bastão apre- por guia de papelão plásttao ( 9),
ih2 .1 de fia rç1 de 1958
geral, constituído de varetas de cobre senta, externamente. uma configuVasbio Nodama -- São Paulo.
recobertas de esmalte isolante, va- ração duplamente tronednica, com conjugado a uru suporte (7). de um
Peia ilégio de invenção para
retas essas com a forma aproximada uma parte central estrangulada; - e contato móvel (5) sob a pressão etzw.
Ap erfeiçoameutos em ou relativos' a
de "U" e montadas sóbre discos iso- pelo fato de que o referido embola tante de uma mola (6) que estabelece ehaNe
ma nua! para estabilizador
lantes paralelos, conformando o in- é feito de um material, relativa- ou não o cirenno num coatato fixo
corrente elétrica .
duzido, caracterizados por as varetas mente, complacente. Um total de
),
conectando-se
essas
peças
e
pase apresentarem parcialmtne reco- 2 pontos).
1.") Aperfeiçoamentos em un rerafusos terminais, em caviciade-!+ e oribertas. entre ce mencionados discos,
lat ivos a chave ma nua I para establ•
fícios
convenientes
da
caixa
ino1datla
por tubetes de papelão. em outro
11zador de corre:11e elétrica, chave esdo interminter. Segue o ,)0",",) 2.
material isolante qualquer adequaTERMO Na 100.517
sa prnv krt.- de base circular ou triie
do enquanta que as varetas
on Ira forma qua !quer conveniente
21
de
fevereiro
de
1958
PC
do. enquanto que as extremidades se
isolante, atravessada 4.aen I p almeai e
TERMO N" 100.553
apresentam recobertas por camada
por ciso a que se acopla fl isco menLuiz António C. M. Ribeiro Pinto
de ettanho. (Uni total de 2 pontos).
1 íco dispo!,!0 para lei a Mente ai pequeDe 24 de favereiro de 1958
— São Paulo.
na dista:meia da lace do isolante, ea
Cesuino Pilloni — Minas Gera
Privilégio de Invenção — para —
t;ual se encontra ;mala tarda nlara
Privilégio de Invenção — p.ra — eletrificada, caracterizados pelo 4.'alu
TERMO N o 100.179
Nervo Estágio de Potência e InversOr
de Fase para A(oplamento Direto a Um interruptor elétrico.
de que o di wo etá ico acterida se
De 17 de janeiro de 1933
hnpedâncías Baixas de Ampliadores
1' Uni interruptor elétrico para .ann, neje:aceda Áureo à periferia COM inIP"
Patente de modelo de utilidade.
duas ou três frises, caracteriaada por ra 'idade de atter( O 'as ir.s goitis Jr
de, Audio.
Título: Nóvo madelo de campainha
consistir numa base de porcr.lana vi- encaixam pequenas raeardaeulos isoReivindicações
elétrica.
trificada 6, adequadamente moldada lantes, comi abertura soltada ya ra a
Requarente: América Mastorillo
te) 'Novo estágio de potancia e para receber uni rolete móvel de cobre base isolante, urcepi ri.ulo euutlutu.
São Paulo,
erSeCrrallt reddeN ou c-,rural
inversor de face para acoplamento di- ( I 1 ) , de ligação entre duas Lãiiinas, ras, ciente los é s que percorrem e
Cerac teria ticos
reto a impedaneias baixas e em am- conjugadas ao circuito; num fusível herda da pleea lixa ("teta/arda, junai Nano modelo de campainha ele- plificadores de udicy:, caracterizado carnbia ,:el (7) : numa alavanca de ba- te a qual a distància canvenienta
trice, carizeteri7acia esaencialmente peio fato de ser constitui& de circuito quelite conjugada ao raleie na5 eei de , enc.ml rani, aluda EI xadas ii base
por cciiipacerider uma caixa aciastice básico formada por válvula triodo e cobre (11) , sob pressão de uma mola t 1auf e. sarersaito
pa !ré Is s, os ter: O;
retaneular de plástico com seus (.6'- outros dois triodos idanticos de balro
sim It A uezonen t a tiegid as pelo role tti
(10).
c,
numa
capa
protetora
de
I:a
1e:ta a.,.rztiondados. a-sentada e fixa
coa Lideis eerdintninlen!C CUM
uma impedancia de quelite, conectando-se essas peças per 1 que
aebaa Leze e provida nos laterais nt- u, incluindo-se
plan ea eletrizada. 31, 11d,, que esta, ana
e interior de trCis aberturas carga, corno, por exemplo, um alei- meio de parafusos com porca .; e para- eareeliondétiei a a eado palheta se

g
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• apresenta com recorte aberto frente
a um outro existente em cada pal héta.
Cm total de 2 pontos.
'MIMO N. 101.638
Dc 24 de março . de 1953
Voshio liodaina — São Paulo.
Privilégio de lave lição para
-.Aperfeiçoamentos em ou relativos a
chaves de onda.
1.°) Ape rf eiçoamentos em ou 'relativos a chaves de onda, constituídas dc base isolante atravessada por
eixo suporte de disco metálico g iratório p aralelo à base e a certa (lisdesta, caracterizados ,pelo .fatode que contra a face superior 'da
base isolante se encontram fixados
blminas metálicas aproximadamente
em "L", com ramo arqueado provido de recortes se
aos
q uais c o rrespondemmicirculares
outros dispostos
eia palhétas fixas, também, no suporte isolante e a certa distância do
referido ramo da peça em "1.", sendo que no rebaixo circular fornaad o
Pelos citados recortes pode p arcialmente ‘ se encaixar esfera disposta
em reeeptUculo isolante encaixado
p or-sua vez no disco g iratório o qual
se apresenta. para tanto. (Macio de
aberturas circundadas por rasgos
a prox mia da mente em "1.7".
1,..egue-se
.
o ponto ri." 2,
TERMO N. 101.333
De 22 de abril de 1938
. Indstria de Garrafas Térmicas Cruzeiro do Sei 1 Ltda. — São Paulo. Privilégio de I
para —
perfe içoamentos nvençíio
em g arrafas tér.
;nicas.
1.°) "Aperfei ço amentos
em garrafas térmicas", car acterizam_se
pelo
falo de serem praticados a
ria p arede externe' da garrafa;q uente,
do por ocasião de fabricação , q uandois.
tas, ou mais-pontos ree ntrante;
os
quais incidem e se fixain superfiei p eriférica da pa rede intenta da
garrafa, con stituindo êstes pontos
ele mentos de melhor fixação das
duas p aredes entre si.
•—
1,:m tola! _de 5 pontos.
TEllà10 N. 102,234
De 8 de maio de 1958
General E lectric CoMpany
Es(lados Unidos da América.
Aper feiçoansento em tédio
de
porta
m ag nético e ajustável.
1.°) Um fecho ma g nético ajustável
para manter uma porta
em unta posição fechada em relação a um g abinete c aracterizado por um
imã em
geral em forma de "U" tendo
pernas substancialmente pa ralelas /tom
ombros a djacentes às extremidades
das mesmas e lia, conjunto tle
montagem para a montagem a j ustável
elo
dito imã por trás de uma_parededc
um dos ditos membros (porta ou
Linde) com as ditas pernas se- estendendo p ara a frente através aberturas es p açadas p rovidas na dita parede, o dito conjunto de montagem
incluindo uma luva externa adaptada para ser colocada em cada abertura, meios para fixr a dita lu va à
dita parcele, meios para forçar resili ente:nen/é o dito imã para a frente, unea luva interna rosqueada &atio ele cada unia elas luvas externas
em KWH() das pernas elo Imã, que- se
estendem por dentro delas, e tendo
u iie ti nage to Pado para
dentro na
sua . p arte anterior para engajar
os
ditos ombros, o dito (tange da luva
interna e ditos ombros do Imã len- do meios de travamento removíveis
e cooperantes paar impedir tirotação das ditas luvas externas quando
en g ajadas pelos ditos ombros.
UM total de 4 pontos.

MARIO OFICIAL (S4ão III)
TPAIN10 N. 102.414
• De 19 de maio de 1958
Piacentini S. A. Indústria e Eo.
anércio -- São Paulo.
Modélo de litilidadc para — (luadro para pintura, próprio para art..
anças.
IteiVindicaçáo
1.") Quadro para pintura, próprie
para cri:moas, caracterizado plr
constituir de um quadro em branco,
de matéria _plástica, com motivos e
moldura em relêro, apto assim ,1
caber as cõres desejadas, e • lavável
para uma pluralidade de•nsos.
Segue-se o ponto n." 2.
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entre si., substancialmnte, ao longo
TERMO N9 104.070
d um Mesma eixo, -par intennédia de
De 25 de junho de 1958
um elementos eni charneira que
coopere com es lados retilin:os manoDimas Soares Fontes e Antonio
is dos referidos elementos. — Um Cristino Melo — São Paula.
total de 4 pontos.
'p rivilégio de Invenção para: 'ativo
Dispositivo Para Colher Café.
Pontos Característicos
TERMO N9 1113.433
19 — 'Vivo dispositivo para colhar
De 27 de junha ela 1053
cata, caracterizada por compreentlar
-Arnaldo Cardoso Breneia (Rio de o apanhador prOpriamente dito. em
Janeiro —• Guanabara).
formato de funil irregular, achatado
Título
Lanterna 1'D/1;1W/ Com lateralmenta, provido de uma MacauLâmpada Fluorescente -- Privilegio eate', transversal inferior e de duas
de Invenção.
• ra lateral vertical, datada de Mn roportiaholas laterais articuladas, amPontos Caractertstieai
bas providas internamente, e a elas
19.— Lanterna Portátil Com Lâm- também articuladas, de duas placaspada Flunrescente, caracterizada por mandíbulas, fortemente pressionadas
urna caixa eu estojo, aberta frcintal- entre si por ação de molas, ancora-.
TE.11:110 N. 102.561
menta, . dotada nas paredes laterais, das nas paredes internas do funil; e
internamente, ccm e esbarros limitado- cada canjunto de portinhola e man• De 21 de maio ele 1958
res para as pilhas, e, na face inter- díbula aprisionado inta rmerliariamenGiova mbatt ista (Radica —
na da tampa com uni painel para te uma placa- guarnição de mataria:
ligações elét ricas, enquan ro, na par- (-flexível, também mantida pressintaNos-as te,
Moerei() de Utilidade para
externa, é fixada • uma alça para
contra a sua igual do outro counn-i
disposições construtivas em lotariam,- transcorte, senda, ainda, previstas da
junto, p:r ação de molas.
tores elétricos e similares.
rias esquinas diantei ras das referi1.°) "Novas disposições caris- das pardas, canaletas para encaixe; total de s! pontos.
trutivas em interuptores elétricos e caracterizada, ainda, por ser a refesimilares", 'caracterizadas pelo fato rida caixa, completada por uma sede que :is alavancas de acionamen- ção curvilínea dc vidro, rnalíria plásTERMO N9 104.291
to' são associadas urna ou mais tà- tica transparente, co outro- material
•
.
De
G de ageasto de _1958
Minas III Ctill iCZI$ SUpCni0StaS, radas
adequada, que / encaixa trilas extremiextremidades se adaptam a encai- dades nas canaletas referidas.
Requerente:
Joel
Franco
Sacilotti
Um
xes existentes nas referidas alavan- total de 3 pantosa
-- São Paulo.
cas, conformando região arqueada
para — Tansformador regulador do
que ecntrahnente se apresenta dotavoltagem com lâmpadas pileito.
TERMO N 1t3.603
da de ()riflem° a que se encaixa apâtiPontos .Característicos
dice pertencente a balancim porLdor
Privilégio de Invenção
de um ou mais contatos,
- 9 "Transformador regulador de
Depositado em: 7 de jalne de 1958. voltagem, para lâmpadas piloto, marin total de 3 pontos.
Automático; Mara. nual, automático 'ou misto", -caracRequerente:
Control Ltda. São Paulo.
terizado por ser utilizado no mesmo,
Titulo: "Aperfeiçoament os em G1.1 lâmpada pilóto a gás, que funcioTERMO N. 103.326
a
Reguladores
Automáticos
ItelatiWS
nam individualmente como indicadoDe 23 de junho de' 1958
de Voltagem Para Germlores-.
res de essilação de tensão. (Segue o
Aluminio Fulgor
Requerente:
ponto
Re:vindicaciics
•
S. A,
)
"Aperfeiçbamentos
em
ou
Reintrodutidos
19
• "Aperfeiçoamentos
lativos a Reguladores Aatonnit i cos do
em rabos para panelas.
TERMO N. 106.434
Voltagem Para Geradoras, caracte riEstado de São Paulo.
1.°) Aperfeiçoamentos introduzid.as zados pala fato de 'compreende r urna
(5 de novembro de 1958)
era cabos mira panelas, carnal 2riza- pluralidade de contatos, por exemplo
Requerente: Manufatura de Gravados por ser a sua extremidade, dcs" uni nume ro de cinco, dispostos indilinada a ligar-se à panela, dotado da vidualmente em suportes fixos, cada tas e Lenços Duplex S. A. -- São
incrustação de uma placa maléfica, um deles ligado a uma resistência Paulo (Can) .
Pontos Característicos oe Novo Caatravessada essa chapa ou placa por ofahmica de proteção, cm paralec. senum parafuso, que„ por sua vez, atra- do tais suportes dispostas da forma bide Pp:silhu para Gravatas — Modeinclinada
e
apresentado
os
contatos
vessa 'inferiormente a parede cilíndrilo de Utilidade.
ca .do olhal-tubular ligado à panela, levemente defasados de sus corresReivindicamos como pontos caracpondentes
quando
aberto
o
circuito
cuja porca é encaixada no material
teristicos:
cha
coincidindo
ambos
quando
do
fe
.do próprio cabo. localizando-se dita
móveis-mento,sdac
1. 0 — NOvo cabide presilha para
porca Sob a parede cilíndrica .do
de
ssa
dispostos
em
lâmina
-da
titrava
gravatas,
caracterizado por ser consolhai.
dispostos em lâmina ou travessa su- tituido de urna só peça que dobrada
Segue o ponto 2.
portada por placa de ferro sob a sare si mesma em duas partes (1)
q ual atua ação de eletro-imã. — Una permite a disposição em gancho na
total de 5 pontos.
TERMO N 9 103 882
parte superior (2) e de tranqueta nas
_—
partes dobradas (3). •Um total de 3
De 22 de julha de 1958
TERMO N9 104.005
pontos.
•
Título: "Vib rador Elétrico Magné-.
nnnn,n••n•
De 23 de junho de 1958
tico de Farça Centrifuga, Submersível".
Antonio Mar ldenado .sanchez — são
TERMO N. 106.756
Requerente: Victor Raaaa9 -- Es- Paulo.
tado da Guanabara. •
(De
18
de novembro de 1958)
o
Tipo
de
Prateleira".
"Um lnij
Modelo de Utilidade.
Pontos Característicos
Privilegio para aparelho termo elePontos Característicos
trico vincador de calças.
19) "Um Nó• vo . Vibrador Elétrico
Patente Karl Urban — Estado da
Magnético de Fôrça Centrífuga, Sub1 9 Um ntivo tipo de prateleira, cametsívl, caracterizado por ser sub- racterizada pelo fato de compreender Guanabara.
mersível na água ou em diverso; en- estruturas laterais de apoio que perPontos Caracteristicos:
tres líquidos. — Um total da 3 pon- mitem a localização optativa da pra1.0 — Aparelho termo-elétrico vintos.
teleira em relação às estruturas, laterais, saneia as ditas estruturas late- cador de calças, caracterizado pelo farais de apoio compreendidas, cada lo de ser constituido por um conjunto
TERMO N9 103.994
unia, por duas colunas iguais e pa- formado por duas peças retangulares
raleas entre si, fixadas anua à ouDe 28 de julho de 195a
tra por meio de uma barra horizon- chatas, moveis, de material isolante,
Albert Antoine Marti e Manuel Za- tal encaixada nas' suas extremidades abertas em cima formando moldura —
mora Martinez — Minas Gerais.
e senda cada uma das d i tas colunas 1 — retangular e, fechada do centro
Privilégio de Invenção para: Ar- dotadas de um sulco vertical interna para baixo com uma placa — 2 —
mação Dasarrnável Para Banca eu que forma uma guia onde penetra a e stando estas duas peças unidas artiMesa.
ponta de' uarn travessa de apoio para culadamente, por mola cilindrica — 3
.uma prateleira ou prancheta. senda
PontOs Característicos
constituida por uma lamina de- aço
a pasicão relativa da. dita travessa
19 -- Armação desarrná7c1 • para. determinada por pinos de , sustenta- arqueada longitudinalmente e, sendo as
banco ou mesa. caracteeinada pai . cão inseridos em orifícios d'stribui- referidas peças na parte inferior fefato de compreender dois pa:es
d:s adequadamente em passos reg-u chada — 2 — guarnecidas da urna chaelernen'os lineares dc fo"itcda, subs- tares ou Ir: cantares ao longo de cada pa metálica -7 4 —. Um total de 4
tancialmente, trap.:ro'dal aoajagados coluna. — Um total de- 3 pontes. pontos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 30

Março de 1962

1213

MAICAS DPOSITADAS
MIL.M•

-

Publicaçã-o feita de acórdo com' o art. 130 do Cedigó da pi;oprierlade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 63 'dias para o deferimento do • peditio:,D.rae sse'pl:azo poderão apresentar e.n.as epaH;lições co Départainento
Nacional da Propriedade InciusClal aqueles que se' li tigarem prejudicados com a conessão do registro requerido
Têôruto n 526.914, de 6-2-62
''Salcdp" — Importação, Exportação
Representaões Limitada
São Paulo

SALCAP

IMPORTAÇÃu
EXPORTAÇÃO
filEPRESENTAÇOEa:
LTDA.
Nome Comercial
Termo n0 526.915, de 6-2-62
PSalcap" — Importação, Exportação e
Representações Limitada
São Paul(
•
B.t-..12,2! Ai'
„-:
Classe 50
Artigos na classe
Têrnio n° 526.916, de 6-:2-62
Julio Cesar Tanga
São Paulo

. 0 Ã‘-k1

R.

Classe 32
Artigos na classe
Têrmo u ? 526.917, de 6-2-62
Jinki Yamamoto
São Paulo

I R (.2 E

,C )

Classe 32
Artigos na classe
P—

Termo n' 526.918, de 6-2-62
Cerpmica Sanitária Porcelite S. A.
São Paulo

CELIVE
Ind., Brasileira.,
Classe 1
Artigos na classe
Têrmo n° 526.919, de 6-2-62
Cerptnica Sanitária Porcelite S. A.
São Paulo

PORCELITE
!Ind.. Brasileira)
Classe 1
Artigos na classe
Térmo n" 526.920, de 6-2-62
Doilub, Distribuidora de óleos e Lu.
brificantes Limitada
São Paulo
s 't :NUM ts

' Ind. Brasileira\

Classe 47
Artigos na classe
'Rum> n' 526.922, de 6-2-62
Mos-Vel Indústria c Cornérció Ltda.
São Paulo

MOS-VEL
op.
BRASILE:Ri.%

Classe 11
Artigos na dose

Tèrino. ri° 526.924, de 6-2-62
Carpintaria e Marcenaria São José
Limitada
São Paulo

Têrtno n' 526.931, de 6-2-62
Fábrica de Zipers Rubalon Limitada.
São Paulo

S. %JOSE

RUBPLON

BRASILERA

IND. BRASILEIRA

Classe 4
Artigos na classe

Classe 12
Artigos na classe

~I

Têrtuo n5 526.925, de 6-2.62
Ima Filmes Limitada
São Paulo

Tèrmo n' 526.932, de 6-2-62
Materiais de Construção Vigafer Li,
nutrida
São Paulo

I RPA

f :1 VI GAIrSit

Ind.. Brasileira

IND. BRASILEIRA
Classe 8
Artigos na classe

•

Têm() n° 526.926, de 6-2-62
Lane, (":'prnercial de Máquinas Ltda
São Paulo

Classe 17
Artigos na classe

Termo a 9 526.927, de 6-2-62
Eletrônica Peter Pan Limitada
São Paulo

PETER PAN
SIZAS11,-,VRA
Classe 8
Artigos na classe
Tèrmo n' 526.928, de 6-2-62
Chambord Auto Limitada
São Paulo

CHAMBORD
IND. BRASILEIRA
Classe 47
Artigos na classe

_

Tênue) n' 526.929, de 6-2-62
Transring, Transportes Rodoviários
Limitada
São Paulo

JRANSRIG
Classe 50
Artigos na classe
Termo n" 526.930, de 6-2-62
Fábrica de Zipers Rubalon Limitada
São Paulo

RUBA
IND. BRASILEIRA
C/asse 12
Artig os na classe

Classe 50
Nrtigos na classe
Têrmo n' 526.940, de 6-2-62
Mello Alves Comércio e Adminitsração
S. A.
São Paula
l

ivIELLO ALVES
brasileira.
Classe 50
Artigos na classe

Trino n' 526.941, de 6-2-62
Chromiu — Plating Limitada
São Paulo

Têrtno a5 526.933, de 6-2-62
Móveis Estofados Socorro Limitada
São Paulo

CHROMIU11-PLLTING
Ind. Brasileira.'

soç ORRO

Classe 40
Artigos 1aclasse

Ma ERAM-EIRA

• • viLLEL.A.
Ind.. Brasileira,

Classe 16
Artigos na classe

Ind. brasileira'

LANE

Termo
52ô.939, de 6-2-62
Retifica Viliela Li fllitada
S. a. Paula

Têrmo n" 526.934, de 6-2-62
Máquinas Operatrizes A .S.R. Ltda .
São Paulo

Classe 5
Artigos na classe
•. •_
Têm° II" 526.942. de 6-2-62
Gelutex Indústria e Comércio de Coa.
torções Limitada
São Paula

GELUTEI

'Ind. Br anil Ed.ria

Classe 36
Artigos na classe
_
.
• Classe 6
Tèrmo n" 526.943, de 6-2-62
Artigos na classe
Casa Mercurio Comércio e Inciiistria
Limitada
Tèrrno n" 526.935, de 6-2-62
•
São Paulo
Balaton Indústria e Comércio Limitada
São Paulo

r ALATON,
Ind.brasileira'
Classe 36
Artigos na classe
Têrmo n' 526.936, de 6-2-62
Classeme Classificadora
Selecionado.
ra de Metais Limitada
São Paula
fk. CLASSEME
4Ind. Brasileiras"

,PIACP,PPY PPCP

21,

Classe 17
Artigos na classe
Tèrmo n' 526.944, de 6-2-62
Freitas
Padilha Limitada
São Paulo

,TR IANON9
,----_In/ BRASILEIRA, f

Classe 5
Artigos na classe

Classe 50
Artigos na classe

Termo it° 526.937, de 6-2-62
Máquinas "Ferrari" Limitada
São Paulo

Termo n" 526.945, de 6-2-62
Freitas j Padilha Limitada
São Paulo
Classe 11
Artigos na classe

B ract.1^4""...
Classe 6
Artigos na classe
Têrmo n" 526.938, de 6-2-62
Garage Imperial Limitada
Sãa Paulo

IMPERIAL

Ind. Brasileira
Classe 50
Artigos na classe

Têm) n° 526.946, de 6-2-62
Illysses ?tido Poruettl
São Paulo
'. INDUSTRIA DE ARTEPATOS)

DE CIMENTO R IAL TO
'UB/ BRASILEIRA
Classe 50
Artigos na dag,'
n
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7Tenno n' 526.947, de 6-2-62
•

Aldo Fornetti
São Paulo
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irmãos. Mendes
São Paulo

k
REAL 111E(./li

ÍINDU8T RA DE ,110VErSir
E COLOHOES DE MOLAS'

4p/BRAsILEIR,3

IMPERADOR
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• Termo is° 526.973, de 6-2-62
Arnaldo Ascánio F. Simões
São Paulo

Termo n° 526.982; de 6-2-62 •
Comercio de Tecidos — R. Monteie.
.
Sociedade Anônima
São Paulo

.

03:4C
si:Assua

JND/BRASIIT-ffr"J

Classe 16 —
Artigos na classt

—
Termo n° 526.948, de 6-2-62
!Antonio Marques Rodrigues dos Santos
São Paulo
- Classe 17
Artigos na-classe
—
a,
Termo n° 526.9-19, de 6-2-62
Aatonia Marques Rodrigues dos Santos
São Paulo
Classe 50
Artigos na classe
Termo n" 526.950, de 6-2-52
Antonio Marques Rodrigues dos Santos
São Paulo
Classe 1
Artigos na classe
-Termo n° 526.951, de 6-2452
Antonio Marques Rodrigues dos Santos
São Paulo
Classe 8
Artigos na classe

Classe 48
Artigos na classe.

Classe 50
Artigos na classe
Termo n° 526.959, de 6-2-62
Irmãos Mendes
São Paulo
Classe 40
Artigos na classe

_
Termo n" 526.974, de 6-2-62
Fiação e ecelagein Tognato S. A.
São Paulo
Classe 23
Artigos na classe

nnn••n••••ffl..

Termo n r) 526.984, de 6-2-62
Indalecio de Souza Dias
Estado da Guanabara

Urino n° 526.960. de 6-2-62
Espálio )(são Qttercio
São Paulok-

Dacartaz

, - G.UARANA S21.0 PAULO -

IND/BRASILEIRA
Classe 43
Artigos na classe
Termo n" 526.869, de 6-2-62
Telefones da Bailia S. A.
Bahia

Classe 32
Artigos na classe

Classe 37
Artigos na cldsse

n•n••~nnn•••n••

Têm() n" 526.985, de 6-2-62
Con çecções Insperator Limitada
Estado da Guanabara

-•n•n••n

Termo n" 526.975, de 6-2-62
Fiação e Tecelagem Tognato S. A.
São Paulo

9~a4,n,

Termo n° 526.952. de 6-242
Crepaldi & Afonso Limitada
São Paulo

Eji

•

U

Industrio brasileira
Classe 36
Artigos na classe

A

Termo n' 526.986, de 6-2-62
"Sivam" Companhia de Produtos Para
Fomento Agro-Pecuãrio
São Paulo
Classe 2

PD/ BRASILNIRPJ

- Classe k.
Artigos na classe"

Classes: c — 33
.11nal de Propaganda

Termo n° 526.953, de 6-2-62
, Crepaldi & Afonso Limitada
São Paulo
Classe 41
Artigos na classe

Termo n° 526.970, de 6-2-62
Indústria de Pneumáticos Firestone
S. A.

Termo ti' 526.954. de 6-2-62
Crepaldi & Afonso Limitada
São Paulo
Classe 50
Artigos na classe
Termo

526.953. de 6-1-62

Crepaldi & Afonso Limitada

*

São Paula
Claase 7
Artigos na classe

Termo te 526.956, de 625.-62
A. P. de Barros
São Paulo

BRASILEIRA
Classe 23
Artigos na classe

Trino n° 526.957, de 6-1-4
A. P. de Barras
São Paulo
Classe 30
Arti g os na classe

Classe 3:
Artigo na classe

; INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3?
Artigos na classe

Têrrao n° 526.971, de 6-2-62
Antonio Afonso Fernandes
São Paulo
FÁBRICA DE BRINQUEDOS
BEM TE VI

Termo ri' 526.972, de 6-2-62
Rocktvoolbras S. A., Indústria de
Isolantes Térmo-Acústicos
São Paulo

ROCKW
— DOLSRÁS S.A.
INDÚSTRIA DE ISOLANTES
TERMO-ACUSTICOS
Nome Comercial

..PIPERSIVÁM

IAdustria
Brnoileira
•

Termo n" 526.976, de 6-2-62
Alvejantes Super-Sol Limitada
São Paulo
•

INTERLAGOS

Classes: 11 — 21 — 28— 33 — 49
. Titulo

" A PRILMRA,.

tndustria bragettát,

Artigos na classe
Termo n° 526.937, de 6-2-62
Espac — Consultores Associados de
Publicidade S. A.
Sào Paulo
•

Wilr....10111.1.••••••n•.•

- ;enol.

ITIMISTRIA EILASILEIRA

itSÉAC—CONSULTORES,
''ASSOCIADOS pu-

Classe 46
Artigos na classe

_13,LICI:DADE

Tèrzuo a° 526.977. de 6-2-62
Panorama, "Editora e Distribuidora Ltmitada
Estado da Guanabara

Nome Comercial
Trio n° 526.938, de 6-2-62
Aspae — Consultores Associados de

anorarnes,

Publicidade S. A.
São Paulo
Classe 31
Titulo
•
Teimo n 9 526.989. de 6-2-62
Agep — Agenciadores e Promotores De Vendas Limitada
- São Paulo

Classe 32
Artigos na classe

Tèruo n" 526.98.3, de 6-2-62
1C .P.M.C. Comercial Paulista Mata.

riais e Construções
São Paulo

4
SIO P412.2.0
Classe 16
Artigos na classe

C

"a,2
I

.AGE.F—AG EN C I AroftEs'
E PROMOTORES DP
I. VENDAS LTDA.
Nome Comercial

DIÁRIO OFIC:AL (Seção lii)
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Termo a 526.990, de 6-2-62
Agenciadoses e Promotores de
Aurp
Vendas Limitada,
São Paulo

Nome Comercial

Termo n" 526.991, de 6-2-62
"Samba' Sociedade Anonnna Canufa*usa de Baralhos
São Paulo

BARALHOS,

1NDUSCAL

hidústria Brasileira

Termo n'' 527.001. de 6-2-62—
Heilmann S. A., Indústria do
Vestuário
Paraná

1-k.b

•
INDrISTRI A DO•$,-,17;g1-;

! TUÁRIO-,

Termo o' 526.993, de 6-2-62
Çarlsosil S. A..' Indústria_ e Comércio
São Paulo

r CARBO 512. s/a.

NI)nT.R..I A E

_COMÈRC

Nome Comercial
Termo a" 526.994, de 6-2-62
'Disc-A-más" Distribuidora Brasileira
de Calçados Limitada
São Paulo
PÉ NO CHIO' 'í.,:ORPO ' MAL SãO
Classe 36
Artigos na classe
Termo n' 526.995, de 6-2-62
P Somba" Sociedade Anônima Manufatura de Baralhos
São Paulo

Brasileltà
Classe 38
Artigos na classe
Termo a' 526.996. de 6-2-62
"Samba" Sociedade Anónima Manufatura de Baralhos
São Paulo
Classe 49
Artigos na classe

11,5112.2ãri
`•••

Classe 36
Artigos na classe

Classe 48
Artigos na classe

Classe 21
Artigos na classe

Termo ri- 527.011, de 6-2-62
Rolando Denis
São Paulo

Termo n' 527.020, de 6-2-62
Pearson S. A.. Indústria e CoinérGo
Estado da Guanabara

Artigos na classe
• Termo a" 526.998, de 6-2-62
tplendite, Modas e Confecções Ltda.
São Paulo

-N - D-

Classe 48
Artigos na classe

é

Termo a" 527.012, de 6-2-62
Newman-Green, Inc.
Estados Unidos da América

ii

Termo o' 527.021. de 6-2-62
AB Erland Ottossoa
Suécia

Classe 40
Artigos na classe
Termo n' 527.022, de 6-2-62
Malliackrodt Chemical Works
Estados Unidos da América

Classe 8
Artigos na classe

newrnan-green
Classe 8
Artigos na classe

às,

•

Termo n° 527.014, de 6-2-62
Vestal Laboratories, Inc.
Estados Unidos da América

Classe 3
Artigos na classe
n••••n•••.....

Termo n" 527.017, de 6-2-62
Parker, Davis j Company
Estados Unidos da América

Classe 3
Artigos na classe

Classe 3
Artigos na classe
Termo n" 527.023, de 6-2-62
Ils•innesota Minint And Slanufacturinf
Company
Estados tinidos da América

EILMAC
Classe 1
Artigos na classe

Termo a' 527.024, de 6-242
Editora Aéro-Index Limitadn
Estado da Guanabara

3EPTISOL

a

–

tCONRAY,

Termo n'' 527.013, de 6-2-62
Newman-Green, Inc.
Estados Unidos da América

:SERRIPIERRI1
'PALLADINof

Classe 36
Artigos na elas%

Classe 2
Artigos na classe

:/édU2trla

Termo a" 527.005, de 6-2-62
Serripierri, Palladino — Representações, Indústria e Comércio Ltda..
Estado da Guanabara

-44 '

Classe 36
Artigos na classe

ROBERT
DE N IS
"

Têrmo a' 527.003. de 6-2-62
Heilsnann S. A., Indústria do
Vestuário
Paraná
Classe 22
Artigos na classe
Termo n" 527.004, de 6-2-62
Ileilmann S. A., Indústria do
Vestuário
Paraná
Classe 37
Artigos na classe

Termo n" 527.007, de 6-2-62
Discalbrás" Distribuidora Brasileira
de Calçados Limitada
São Paulo

N_UTRIAN,

—

Termo is" 527.002, de 6-2-62
Heilmann S. A., Indústria do
'estuário
Paraná
Classe 24
Artigos na classe

Termo a° 527.006, de 6-2-62
Serripierri, Palladino — Representa,
Termo n'' 526.997, de 6-2-62
Oes, Indústria e Comércio Ltda.
Samba" Sociedade. Anensima Manufa,
Estado da Guanabara
•
tura de Baralhos
Classe 33
São Paulo
Titulo
Classe 50

EXTENSAO

2

a Brasi.2.,

Classe 5
Artigos na classe

•Clas.:e
Artigos na classe
.
_
Termo a" 527.019, de 6-2-62
Willys •Overland do Brasil S. Â.
Indústria e Comércio
Estado da Guanabara

MAR
ISA DENIS
r,ciurtr;z fira, ic r4

E . i L II A N-NásN'

Nome Comercial

PHÈLISMAVE

,Artigos na classe
~-1'i-1.mo a" 527.010, de 6-2-62
r.Rolando Denis
São Paulo

Classe 43
Artigos na classe

Pcirdná

tt

Termo n" 527.019, de 6-2-62
N. V, Philips' Gloeilampenfabrieken
Holanda

Indastri ,s Brani1eira

Comerciai

Termo n" 526.992, de 6-2-62
Medulam: S. A., Indústria cio Vestná,

Classe 1
Artigos na classe

Termo m' 527.009. de 6-2-62
Indústria Calcarea Ltda.
Induscal
São Paulo

Sertaneja
•

SAMBA" SOCiEDADE

Inngtor

Nome Comercial

Termo n" 527.000, de 6-2-62
Henrique Maria dos Santos
São Paulo

(ANONIMA . M-ANUFATURf

PLE

PA.PELARIA E
:TIPOGRAFIA
PAUPERIO Sikt

rfNDriSTRIA
TÊXTIL
CATARINENSE S/A.

Classe 33
Titulo

NOMC

'Ferino o' 527.015, de 6-2-62
Termo n' 527.008, ã 6-2-62
Papelaria c Tipografia Pauperio S.A. Chemische Werke Witteu G.m.b.11.
Alemanha
São Paulo

Termo n° 526.999, de 6-1-62
Indústria -redil Catarinense S. A.
s:inta Catarina

A G E ‘Pj
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AÉRO-1NDEX'
Indicador de Tarifas

•e Horários
•

Classe 32
Art:gos na classe

_
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• Termo n° .527.025, de ,f.-242 •
Auditoria e Consultoila
Limitada
* Estado da Guanabara

-

-

tXUDICONTROLN

Terna° n° 527.032, de 6 72-62 ;
Gea, Plantas e jardins Limitada •
Estado da Guanabara
• Classe 38
•' Artigos na classe

-Março de 1962

•

Termo n 527 .033, de 6-2-62
— Heiicir•
Vaccani
•
•
- Estado da Guanabara

Classe 33
Titulo •

• Termo n° 527,047, de 6-2-62
Eterna TV ,— Conservação e Gamatia de Televisores Liinitada
Estado da Guanabara

• Termo
527.053, de 6-2-62
Rodoviário Monarka Limitada
São Paulo
• Nome' Comercial
Termo n." 537.055, de 7-2-1962
• Edelbo Editorial Ltda.
São Paulo "

. INDÚSTRIA BRASILEIRA.
•
Classe 8
Artigos

E I_ BO
.

Termo ei° 527 .Q26, .tie
:oferco-Comercial - de' -Ferramentas de
" • Corte Liinitada
Estado dá Guanabara

, Termo n° 527.à4& de 6-2-62
Manufatura de Produtos King Ltda.
•
•Estado da Guanabara .'

InaaVria

Classe 32
Artigos na classe

Indústria Brasileira

Tenlio 'a° -527.034, de '6-2-62
*Cenfeitaria Gerbe Limitada
• Estado da Guanabara

527.O27-, •de 6-2-62 •
Támo
Cooperativa Arn-o-Cafeeira de Pirapó
Paraná
•

po

• Termo n° 527.019, de 6-2-62
Construtora Bandeirante de Eestradas
S. A.

Termo n° 527.028, de 6-2-62
Cia. Comercial e de Imóveis
Paraná

_

Classe -..11
Artigos na classe

Termo n° 527.035, de 6-2-62
Mesbla S. A.
Estado da Guanabara

MEB-O-LAO
_

Termo,k '527.029, de *6-2-62
C!?., CoM:ercial e de Imóveis

_PC-CornerciaI
-

• )
•

is

ke

A

Classes: 33 —50
Titulo

Termo n° 527.036, de 6-2-62
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

Term6 'n° 527..054, de 6-2-62
Manufatura de Bringiiedos • Estrela
S.A.•
São Paulo.

SERVIILAR
Classe 33
Artigos na classe

•

Termo n° 527.031, *de 6-2-62 •
Gea, Plantas e jardins Limitada
Estado da Guanabara

Classes: • 8
33
• Titulo •

Termo ta 527:045. de 6-2-62
Decio Pereira Bittencourt
Estado da Guanabara

01r)::: 4 — tx7;.; ech&S NEGÓC404

1

Termo n° 527.050, de 6-2-62
Eterna TV — Conservação e Garantia L
de Televisores Limitada
•Estado da Guanabara \
:ETERNA TV-CONSERVAÇÃO E

Classe 1
Artigos na classe

32 —36-39
-Frase de Propaganda

Termo n° 527 .0 430, de 6-2-62 •
Cia. Comercial e de Imóveis
.
Paraná

Nome Comercial

GARANTIA DE TELEVISORES IA

: Classes: •

-

DE ESTRADAS S/A.'

INDUSTRIA BRASILEIRA

• PASSO DOBLE - Não Apenas Diferente,
Más Decididamente ó Melhor •

e de Imóvei s
Nome Comercial

Termo n° 527.046, de 6-7-62
Jona Ferreint da Silva
Estado da Guanabara
-

"cou9ue Garnize
Classe 33
Titulo

.

Inchistria Brasilei-ra."
Classe I
Classe 3
, Classe 47' Classe 50
Artigos na classe

Termos as. 527.064 à 527.065 de
_

•

7-2-1962

Moinhoà de Trigo Indigena S.A

•'

•.
•

. -"Motrisa"
'Rio Grande do Su1

SÍS-ort--..ká-et
indústria Brasileira
Clases 49 - Artigos na classe

Termo . n^ 527.051, de 6-2-62
Rodoviária Monarka Limitada • --.,...
São Paulo

Rodoviário Monarka
Classe 33
Titulo
Termo n° 527 :052, de g-2-62
Rodoviária Monarka Limitada
Paraná
Classe 33
Titulo

Indúsatria Brasileira
gos
lass:a 3cia
ArtiC
2 sie

Nome Comercial
Termos as. 527.057 à 527.560, de
•
7-21962
._Pibigás do Brasil C.A.
São Paulo

CONSTRUTORA BANDEIRANTE '
•-•

Nome Comercial

•

GAiAMAiNDÚSTR IA
COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA.

Classe 2
Artigos na .! çe

Classe 41
:rtigos .na

•.

Termo n.° 527.056, de 72-1962
Gazania .Inchistria e Comércio de
Móveis Ltda.
';ão Paulo

Classe 3
'Artigos na classe

v—
Classe 11
Artigos na clakse

Brasileira

PRELQ0 DO NÚMERO DE HOJE' CR$ 2,00

: Classe 41
Classe 41
Farinha de trigo
"1 ermo 11, 9 527.066. de 7-2.1962
Mohamaci Aliamad
Rio Grande do Sul
Classes: 23 e 36

rfradittea
Tecidos e confecções

